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Sammanfattning
I denna studie undersöks hushållning av åkermark i Falkenberg, Laholm och Halmstad utifrån ett resursoch hållbarhetsperspektiv. Detta i syfte att säga något om förutsättningarna för ett bärkraftigt samhälle i
kommunerna. I studien har ett flertal metoder använts; intervjuer med tjänstemän och politiker,
dokumentanalys av översiktsplaner samt kvantitativ metod genom en statistisk sammanställning av
exploaterad åkermark. Några av studiens resultat är att det finns en utbredd medvetenhet om värdet av
åkermarken för matproduktion i kommunerna, men att den ekonomiska utvecklingen ofta väger över i
avvägningarna kring hur marken ska användas. Ett annat resultat är att det generellt sett saknas verktyg för
att värdera åkermarken och att det finns en skepsis kring Jordbruksverkets klassificeringsskala. En utav
studiens slutsatser är att det saknas ett genomgripande hållbarhetsperspektiv kring åkermarken i
kommunerna, med avseende på möjligheter för matproduktion och det faktum att åkerjorden är en ändlig
resurs. Samtidigt är det viktigt att förstå kommunernas markanvändning i ett bredare perspektiv, då
nationella försörjningsstrategier saknas liksom ett starkt lagligt skydd för åkermarken. Studien avslutas med
några rekommendationer för vägar framåt gällande hushållning av åkermark.
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1. Inledning
Världens livsmedelssystem står inför ett flertal utmaningar. Dagens industriella jordbruksmodell
bidrar till att vi närmar oss gränserna för vad planeten tål. Klimatförändringar, en minskad
biologisk mångfald, förstörelse av jordar och vattenresurser genom föroreningar, erosion,
markpackning och förlust av näring är några av de främsta utmaningarna knutna till det globala
jordbrukssystemet. Vidare förväntas världen kunna försörja uppåt nio miljarder människor på ett
sätt som är hållbart 2050 samtidigt som belastningen på ekosystemen ökar med ökad inkomst och
ändrade levnadsvanor, som exempelvis tilltagande köttkonsumtion (Foley, et. al., 2011). I Sverige
används cirka 75 procent av åkerarealen för att producera foder till djur (beräknat utifrån
Cederberg et. al, 2011).
Trots den ”gröna revolutionen” på 1900-talet som inneburit stora produktionsökningar, är
fortfarande en miljard människor undernärda samtidigt som en miljard i de rikare delarna av
världen överkonsumerar och slänger mat. Dessutom är världens matsystem till stor del beroende
av olja, i alla led från jord till bord (Ericksen, 2008).
Ojämlik fördelning av resurser för matproduktion, klimatförändringar, oljeberoende och ohållbara
brukningsmetoder skapar en sårbarhet i världens livsmedelssystem. Hur står vi rustade inför denna
sårbarhet när det gäller en av våra mest fundamentala behov och näringar i samhället, nämligen
matproduktionen?
Vi lever redan över våra tillgångar när det gäller jordbruksmark. I Sverige har vi tillgång till 0,29
hektar åkermark per person, en areal som med nuvarande konsumtionsmönster inte räcker till för
vår livsmedelsförsörjning. Med livsmedelsimporten inräknad nyttjar vi ungefär 0,4 hektar mark
per person. Detta innebär att vi i dagsläget överstiger den globala tillgången på åkermark, med
nästan det dubbla (global tillgång cirka 0,21 hektar per person) (Linnér & Messing, 2012). Befolkningen i Sverige och övriga Europa konsumerar med nuvarande livsstil mer mark än vad som
finns tillgängligt, på bekostnad av andra delar i världen (UNEP, 2014). Vi lever med andra ord
över våra marktillgångar.

Världens samlade buffertlager av mat beräknas räcka ungefär ett kvartal. Sveriges beredskap
räcker bara någon vecka vid störningar i försörjningssystemet (Isaksson, 2012). Medan
matproduktionen i världen har ökat, och så även jordbruksarealerna (MA, 2005), har den här
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minskat. Sverige är bland de länder som har lägst självförsörjningsgrad i Europa, ungefär 50
procent av den mat vi äter produceras här (Isaksson, 2012). I dag är det Livsmedelsverket som är
ansvarig myndighet för nationell samordning när det gäller krisberedskap för
livsmedelsförsörjningen i leden efter primärproduktion (Livsmedelsverket, 2011). Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om bland annat krisberedskap ”i
den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret” (SFS 2014:1002). Det saknas en
myndighet med ansvar vid längre kriser i försörjningen liksom ett uttalat mål för självförsörjning
(Isaksson, 2012). Vad gäller planering för jordbruksmarken faller det i dag på kommunernas
ansvar då de har planmonopol på markanvändningen i Sverige. Det finns i realiteten inte någon
central myndighet som bevakar om åkermark skyddas mot exploatering (Germundsson & Larsson
2012).
Enligt Miljöbalken ska kommunerna vara återhållsamma när det gäller utbyggnad på
jordbruksmark och motivera vilka samhällsintressen som väger över att jordbruksmark tas i
anspråk (SFS 1998:808). Jordbruksverket betonar att det finns begränsad kännedom om hur
kommunerna tillämpar denna bestämmelse och vilken typ av underlag de använder sig av när
exploatering på jordbruksmark bedöms i planarbetet (Jordbruksverket, 2013a).
Den svenska, nordiska åkermarken är unik och särskilt lämpad för livsmedelsproduktion på grund
av att den geologiskt är rätt ung och därmed bördigare är jordbruksmark i andra delar av världen.
Den mesta av jordbruksmarken tas i anspråk i Skåne och Halland, slättbygdsområden med jordar
som har den högsta bördigheten i Sverige, och kanske till och med globalt sett. Vid en jämförelse
mellan länen utmärker sig Halland som den region som har exploaterat1 störst andel av sin
befintliga jordbruksmark mellan 2006-2010 (Jordbruksverket 2013b).

1.1. Syfte
Mot bakgrund av sårbarheten i nuvarande matsystem och utmaningarna för framtida
matproduktion är hushållning med jordbruksmark en högaktuell fråga. I nationell kontext gäller
detta inte minst Halland, där jordarna är bland de bördigaste i landet och där exploateringstrycket
samtidigt är som störst. Hushållning med åkerjorden skapar bärkraft, eller resiliens, i samhället i
form av tillgänglig areal för matproduktion, både nu och framåt. Tillgänglig åkermark kan ses som
en förutsättning för ett socialt resilient samhälle, definierat som ett samhälle som kan hantera

”Med exploatering menas att marken utnyttjas för permanent bebyggelse eller infrastruktur” (Jordbruksverket
2013b, s.1).
1
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förändring, fortsätta utvecklas och bibehålla centrala huvudfunktioner som matproduktion vid
sårbarheter i livsmedelssystemet som resursbrist eller klimatförändringar. Kommunerna har i
Sverige en central roll för åkermarkens framtid genom planmonopolet då de bestämmer hur
marken ska användas inom de kommunala gränserna. Utifrån detta resonemang avser jag i denna
uppsats att undersöka förutsättningarna för ett resilient samhälle med avseende på hushållning
med åkerjorden i den fysiska planeringen2 i tre kommuner i Halland.

1.2. Forskningsfrågor
Jordbruksverket uppmärksammar att det saknas kunskap om vilken typ av underlag som
kommunerna tillämpar för att bedöma exploatering av åkermarken (Jordbruksverket, 2013a). En
översikt över tidigare forskning (se pkt 2.1) visar att mataspekten är frånvarande i fysisk planering
liksom det faktum att åkermarken är en ändlig resurs. Mot bakgrund av otryggheten i
livsmedelssystemet och det faktum att åkerjorden är ändlig, kan det vara motiverat att undersöka
vilken ställning som ett hållbarhetsperspektiv intar i planeringen för åkermarken. Den
övergripande frågeställningen kan därför formuleras enligt följande:
Hur värderas3 åkermarken i Falkenberg, Halmstad och Laholm med avseende på hållbarhet
relaterad till livsmedelsförsörjning?
Den generella frågeställningen kan brytas ner i fyra för undersökningen preciserade frågor:
Q1: Vilka kriterier, mål och strategier använder sig kommunerna av för att värdera åkermarken?
Q2: Vilken bild av åkermarken tecknas i översiktsplaner och intervjuer med tjänstemän och
politiker, med avseende på:
i. Hållbar utveckling. Vilka tidsramar är aktuella i planeringen för åkermarken och hur ser
kommunerna på åkermarken som resurs? Vilka aspekter av hållbar utveckling dominerar i
avvägningarna för att ta åkermark i anspråk?
ii. Matsäkerhet. Hur betraktas åkermarken i förhållande till livsmedelsförsörjning och
matsystemets sårbarhet i kommunerna? Vad ser kommunerna för utmaningar respektive

2

Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden ska användas i tid och rum, vilket bland annat regleras
genom kommunernas översiktsplanering (Nyström & Tonell, 2012).
3

Med värdering avses här det värderingsunderlag kommunerna använder sig av för att väga åkermarken mot andra
intressen i den kommunala fysiska planeringen, samt vilken ställning som mat- och hållbarhetsaspekter intar i denna.
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möjligheter med hushållning av åkermark i relation till matproduktion? Hur ser kommunerna på
ansvaret för hushållning med åkermarken med avseende på livsmedelsförsörjning?
Q3: Hur ser hushållningen av åkermark i Falkenberg, Laholm och Halmstad ut i praktiken: hur har
åkerarealerna förändrats de senaste åren?
Q4: Hur skiljer sig kommunerna åt vad gäller Q1, Q2 och Q3 och vad innebär detta i fråga om
möjligheterna till en långsiktigt hållbar förvaltning av åkermarken för nutida och kommande
generationer?
Med den första frågan kommer kommunernas strategier för åkermarken studeras; hur de går
tillväga för att värdera åkermarken rent konkret i fysisk planering. Med den andra frågeställningen
avser jag att utforska den formella hållningen till åkermarken som uppges i översiktsplaner och av
tjänstemän respektive politiker. Det vill säga hur kommunerna värderar åkermarken i skrift och tal
i relation till hållbarhet med avseende på matproduktion. I nästföljande frågeställning ligger fokus
på den reella aspekten, det vill säga hur hushållningen med åkermark faktiskt ser ut och har sett ut,
i respektive kommun. Detta för att utforska om det kan finnas en skiljelinje mellan den formella
hållningen, respektive den reella förvaltningen av åkerjorden. Den sista frågan är mer analytisk till
sin karaktär och syftar till att knyta ihop resultatet från övriga frågor i en jämförelse mellan
kommunerna. Begreppen hållbar utveckling, matsäkerhet, resiliens och sårbarhet utvecklas och
förklaras vidare i teoriavsnittet (se avsnitt 2.3).

1.3. Avgränsningar
1.3.1. Fysisk planering
I studien är det i huvudsak kommunernas översiktsplaner som använts som underlag.4 Jag har inte
studerat brukningsaspekten av åkerjorden då det går utanför studiens fokusområde fysisk
planering. Däremot kommer brukningsaspekten delvis att beröras i teori och senare diskussion.

4

Översiktsplanen (ÖP) är ett kommunalt handlingsprogram som enligt Plan- och bygglagen ska ange inriktningen för
hur mark- och vattenanvändningen ska se ut i kommunen på längre sikt. ”Planen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (SFS
2010:900). Det är ett instrument för att uppnå hållbar utveckling och integrera sociala, ekonomiska och ekologiska
hänsynstaganden i planeringen (Nyström & Tonell, 2012).
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1.3.2. Territoriell avgränsning
Jag har valt att utgå från tre kommuner i fallstudien; Falkenberg, Halmstad och Laholm. Hur valet
föll på just dessa orter kan ges flera förklaringar. Jag fann dem intressanta att undersöka då de alla
är kommuner i Halland, det län i Sverige där åkermarken har minskat mest de senaste åren
(Jordbruksverket, 2013b). Eftersom alla kommuner den senaste tiden har varit inne i processen att
ta fram nya planer såg jag även möjligheten till en aktuell jämförelse i hur åkermarken framställs
och värderas i respektive kommun med avseende på mat- och hållbarhetsaspekter. Vidare
angränsar de varandra och har flera beröringspunkter såväl som skiljelinjer (se avsnitt 3.4, urval).
1.3.3. Teoretisk avgränsning
En huvudsaklig utgångspunkt i uppsatsen är resiliens, som på ett övergripande plan handlar om
samhällets bärkraft och anpassningsförmåga inför förändringar i social-ekologiska system, som
exempelvis klimatförändringar. Resiliens kommer att stå i fokus i en analys av hur kommunerna
värderar åkermarken i översiktsplanering och hur denna aktivitet kan påverka möjligheterna till ett
bärkraftigt samhälle. Detta kommer att utforskas genom ett hållbarhetsperspektiv för åkermarken
och en operationalisering utav begreppen hållbar utveckling, matsäkerhet och sårbarhet, vilka
motiveras och förklaras mer utförligt i teoriavsnittet (se 2.3 teoretiska begrepp).
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1.4. Relevans och Ämnesanknytning
Såsom Jordbruksverket betonar (se 1. inledning) finns det inte så mycket kunskap kring vilken typ
av underlag som kommunerna använder sig av och vad bedömningen av åkermarken i planarbetet
grundar sig på. Utifrån ett humanekologiskt perspektiv hoppas jag kunna bidra till forskningen
inom detta fält. Genom att införa matsäkerhet, hållbar utveckling och resiliens som analytiska
begrepp kan planeringsunderlaget för åkermarken utforskas närmare och problematiseras i
förhållande till vad det innebär i fråga om förutsättningarna för ett bärkraftigt samhälle med
avseende på matproduktion.

En humanekologisk ansats innebär en helhetssyn på relationen mellan natur och samhälle då fokus
ligger på både människans aktivitet och hur den påverkar hennes omgivning, samt hur
ekosystemen påverkar och sätter gränser för denna aktivitet (Göteborgs universitet, 2015). Var blir
denna koppling tydligare om inte i den fysiska planeringen där samhällsintressen och fysiska
förhållanden möts? I fysisk planering går ekosystem och samhällsystem i vartannat då kommuner
bestämmer över markanvändningen samtidigt som ekosystemet sätter gränser för hur marken kan
användas (se figur 1). Hårdbeläggning av naturresursen åkermark begränsar framtida användning
(för exempelvis matproduktion) då åkerjorden i praktiken inte går att återställa när den bebyggts
(Slätmo, 2014). Samtidigt kan bebyggelse på åkermark upplevas skapa andra värden för samhället
som till exempel arbetstillfällen och ekonomisk utveckling.

Genom en textanalys utifrån ett humanekologiskt perspektiv kan bakomliggande synsätt och
värden relaterat till åkermarken synliggöras. Detta tar sig uttryck både språkligt och konkret, i det
fysiska landskapet. Vidare studeras olika tids- och rumsskalor inom humanekologin och
sambanden mellan globala och lokala förhållanden (Göteborgs Universitet, 2015), vilket är
speciellt relevant med avseenden på markanvändning. I denna studie undersöks både exploatering
av åkerjorden bakåt och områden för framtida utbyggnad samt den globala kopplingen till
halländsk åkermark genom Hornborgs teori om ojämna utbyten (se avsnitt 2.3.7.).
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Figur 1 – Humanekologisk utgångspunkt. Egen design, med inspiration från Marten (2001). En humanekologisk
ansats innebär en helhetssyn på relationen mellan natur och samhälle. Genom brukande av jorden, samhällets
institutioner, kunskap, värden, med mera, påverkar människan odlingslandskapets ekosystem, som i sin tur påverkar
samhället genom ekosystemtjänster som mat (se figur 1). I en humanekologisk kontext betonas att människan varken
står utanför eller över naturen utan ingår i en helhet med densamma (Helmfrid, 2007).
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2. Teoretiskt ramverk
2.1. Tidigare forskning
2.1.1. Jordbruksmark i kommunal och fysisk planering
Stadsplanering innebär planering för tätorters utveckling vad gäller boende, avfallshantering,
infrastruktur och så vidare, i ett helhetsperspektiv. Till skillnad från ren luft, hälsosamt boende och
rent vatten har mat inte varit en självklar fråga i denna kontext. Pothukuchi och Kaufman (1999,
2000) menar att maten borde vara det eftersom den fyller en grundläggande roll i våra samhällen. I
sin forskning om matsystem och stadsplanering konstaterar de att matsystemet märkligt nog har
varit osynligt i stadsplanering, bland beslutsfattare och medborgare i städerna på kommunal nivå.
De skisserar ett flertal faktorer som förklaring till detta:
För det första menar de att den obegränsade tillgången på mat, givet ”tillräcklig” inkomst, skapar
ett problematiskt scenario eftersom det vaggar medborgarna in i en falsk känsla av säkerhet då
maten finns tillgänglig överallt, när som helst på dygnet och i en mängd former. Urbaniseringen
och dess historiska förlopp har vidare bidragit till att osynliggöra matsystemet (Clapp, 2011).
Tekniska framsteg i transport (kol och ångkraft), förvaring och produktion (ex. maskiner i
jordbruket) har bidragit till ett överskott på mat och längre avstånd mellan producent och
konsument. Genom industrialisering och modernisering av jordbruket, i Sverige efter framförallt
andra världskriget, kom allt fler människor att flytta närmre sitt arbete i städer och tätorter
(Antonsson & Jansson, 2011). Detta tillsammans med riklig tillgång på olja har medverkat till att
staden kommit att distanseras från själva det omland som förser den med föda (Pothukuchi och
Kaufman, 2000).
Inom västvärlden har utvecklingen gått mot att städerna blivit mindre tätbefolkade samtidigt som
de brer ut sig över större yta, ett fenomen med andra ord känt som urban sprawl (Couch et al.,
2007). Utbredningen av städer är ett hot mot åkermarkens framtid då trycket på mark för
verksamheter och boende är generellt hög för mark i närheten av städer (Antonsson & Jansson,
2011).
Granvik (2013) har närmare studerat kopplingarna mellan stad och land i fysisk planering. Hon
menar att tyngdpunkten i den fysiska planeringen av tradition varit på tätorterna och hållbar
stadsutveckling, medan den förbisett utveckling av landsbygden. Detta syns till exempel i
betoningen på förtätning av städer. I en studie av interaktionen mellan stad och land i ett 20-tal

8

kommuner i Sverige har Granvik bland annat granskat värdet av jordbruksmarken. Ingen av
kommunerna visade sig ha en policy för att hushålla med åkermark, samtidigt som lite fler än
hälften uppgav att de hade riktlinjer att värna åkermarken i exempelvis lokala miljömål och
översiktsplan. Motiv som nämndes av kommuner som inte ansåg det vara av högsta prioritet att
bevara jordbruksmarken var riklig tillgång på åkermark, exploatering viktigare än bevarande och
att det inte är en prioriterad fråga i kommunen. Vad gäller motsatta prioriteringar fanns motiv som
framtida behov av livsmedel, biologisk mångfald och vård av kulturlandskap (Granvik, 2013).
Anders Larsson är en forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet som tillsammans med Lisa
Germundsson från Lantbrukarnas Riksförbund närmare har undersökt hushållning med
jordbruksmark i kommunal fysisk planering (Germundsson & Larsson, 2012). I deras studie är
fokus emellertid inte specifikt på frågor om matproduktion utan på hushållning med åkermark rent
generellt och vilka mål och metoder svenska kommuner använder sig av i värderingen av
jordbruksmarken. I en undersökning av 20 kommuners översiktsplaner fann de att de flesta
kommuner har en polariserad inställning till jordbruksmarken. Åkermarken anses viktig att värna
samtidigt som den kan bebyggas om det anses vara motiverat av andra intressen, vilket ger uttryck
för en markanvändningskonflikt. De fann även att översiktsplanerna saknar konkreta verktyg för
att balansera mellan olika intressen i denna konflikt, liksom uppskattningar för hur stor
exploateringen av jordbruksmark förväntas bli. En av de undersökta kommunerna var Laholm som
i översiktsplanen från 2004 uttryckte att en strategi för skydd av jordbruksmarken ska tas fram,
något som enligt forskarna inte fanns på plats vid tidpunkten för studien. De fann även att flera av
de undersökta kommunerna tolkade ett samband mellan förtätning av tätorterna och bevarande av
åkermark (Germundsson & Larsson, 2012).
Nyligen genomförde Jordbruksverket en studie över kommunernas hushållning med
jordbruksmark och hur lagrummet följs i den fysiska planeringen (Jordbruksverket, 2013a).
Skyddet för jordbruksmarken regleras i Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 3 kap 4 §. Där
sägs att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för ”att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att ta annan mark i anspråk” (SFS 1998: 808).
Några av studiens slutsatser var att lagstiftningen inte tillämpas väl, vare sig på kommunal eller på
regional nivå. Ett fåtal länsstyrelser berör jordbruksmarken i granskningen av kommunernas
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översiktsplaner och flera av dem efterlyser ökat kunskapsunderlag för att stödja kommunerna i
deras arbete med hushållning av jordbruksmarken (Jordbruksverket, 2013a).
Till exempel uppfyllde endast två av de 30 granskade översiktsplanerna gällande lagstiftning.
Kommunerna saknar i många fall avvägningar och resonemang kring hur och på vilket sätt
exploaterande intressen är av väsentligt samhällsintresse, vilket lagen kräver. Redogörelser för
alternativa lokaliseringar är också bristande. Bland orsakerna till detta nämns exempelvis det
faktum att det inte finns någon myndighet som utövar tillsyn för om lagen följs, liksom brist på
underlag och kompetens kring jordbruksmarken. Den vanliga tidshorisonten på 10-20 år i
översiktsplanerna nämns också som en tänkbar orsak till att ett långsiktigt perspektiv inte finns
med i planeringen. I undersökningen framkom att kommunerna upplever det enklare att bedöma
jordbrukets natur och kulturvärden än dess värde för livsmedelsförsörjning. Bland de viktigaste
skälen att bevara jordbruksmarken uppgavs framtida livsmedelsförsörjning och bidrag till
landskapsbilden av en majoritet av kommunerna.
Bland bakomliggande skäl till att kommunerna tar, eller planerar att ta, jordbruksmark i anspråk
istället för annan mark nämndes orsaker som att marken redan var i kommunal ägo, att den
specifikt efterfrågats och att annan mark inte var lämplig ur transportsynpunkt samt närhet till
befintlig bebyggelse. Utbyggnad av småhus, industri- och företagsetableringar samt flerbostadshus
var de vanligaste behoven som uppgavs för att jordbruksmark kan behöva exploateras till 2020
(Jordbruksverket, 2013a).
Ofta pekar kommunerna ut möjliga utbyggnadsområden på längre sikt och för större behov än vad
de egentligen har. Detta innebär en risk att större yta tas i anspråk för bostäder än vad som
egentligen behövs. Jordbruk nära städerna riskerar på så viss att hamna i ett ovisst tillstånd, där det
inte lönar sig för jordbrukaren att planera eller investera långsiktigt i marken (Jordbruksverket,
2013a).
2.1.2 Faktorer för bevarande/exploatering av åkermark
Demografi och livsstil
En ökande befolkning leder till ett större behov av bostäder, industrier, affärer och infrastruktur.
Samtidigt finns det forskning som visar att den artificiella ytan per person ökar med bättre ekonomi, även i regioner och städer som uppvisar tillbakagång i befolkning (Nuissl, Lanzendorf &
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Wittmer, 2009). Detta tyder på att det även är krav på bättre levnadsstandard som driver utvecklingen mot bebyggelse i städernas utkanter. Det kan till exempel handla om att skaffa större hus, bo
rymligt ute på landsbygden, upprätta fler fritidsanläggningar eller dylikt (EC, 2012).
Skatteunderlag
En annan drivkraft till att åkermark bebyggs berör de ekonomiska incitamenten och de lokala
myndigheternas behov att få inkomst genom avgifter i samband med urbanisering, som
exempelvis beskattning på byggnader och ny affärsverksamhet. Ett större skatteunderlag skapar
möjligheter för att unga och äldre stannar kvar i kommunen då olika serviceområden kan
förbättras. Detta kan i kommuner som har problem med avbefolkning vara en betydelsefull aspekt
som väger in vid bebyggelse på åkermark (Abrahamsson et al., 2010). Genom bostadsbyggande
kan kommunen vidare öka sin attraktivitet och till följd av detta även sina skatteintäkter.
Behovet av ökat skatteunderlag kan skapa ett tävlingsklimat mellan kommuner som försöker maximera sina intäkter och resultera i en situation som uppmuntrar till utveckling av bostäder, kommersiella verksamheter eller industriområden på billig mark som åkermark. Genom denna tävlan
med andra kommuner uppstår en situation av ”allmänningarnas tragedi”, där det som gynnar respektive kommun på kort sikt kan bli negativt för det gemensamma på lång sikt. (EC, 2012; Larsson, 2004).
Lagstiftning och institutioner
En annan aspekt som spelar in vid hushållning av åkermark är de regelverk och institutioner som
kontrollerar exploatering. I jämförelse med exempelvis skog eller naturområden saknar åkermarken starkt lagskydd samtidigt som den är billigare att bygga på. Det som reglerar åkermarkens användning i dag ryms inom hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken som uppmanar till återhållsamhet vad gäller utbyggnad på jordbruksmark (se avsnitt 1.1 inledning). Det finns emellertid
ingen uppföljning på detta (Jordbruksverket, 2013a). Det kommunala självstyret är starkt, medan
det statliga inflytandet är svagt (Linnér & Messing, 2012). Vidare missar lokala myndigheter ofta
att uppskatta jorden som en ändlig resurs, vilket bekräftas av flera forskningsresultat (Messing &
Linner 2012; Granvik, 2013). En anledning till att jorden värdesätts mindre kan vara det faktum att
den är mindre synlig då man i urbaniseringens tidsålder är mer direkt i kontakt med luft och vatten
än jorden, som ligger osynlig under våra fötter. (EC, 2012). Sverige är exempelvis ett av de länder
i Europa som har mest asfalterad yta per invånare (Bengs & Schmidt-Thomé, 2005).
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Socioekonomiska och agrara faktorer
Hellerstein et al. (2002) har i en studie över USA:s delstater undersökt vilka faktorer som är
betydelsefulla när ett samhälle väljer att bevara jordbruksmark genom bevarandeprogram. De fann
bland annat ett samband med den befintliga åkerarealen i staten, då områden med mindre andel
åkermark var mer villiga att skydda den åkermark som fanns än områden med riklig tillgång. Man
fann även att rikare stater hade större benägenhet att bevara åkermark än mindre välbärgade stater
samt att minskad åkerareal ofta blev resultatet av ökad befolkningstillväxt. I sitt examensarbete
över vilka samhällsekonomiska faktorer som spelar in vid kommunal planering fann Yngwe
(2015), utifrån en analys av 33 skånska kommuner, att kommunens ekonomiska mål spelar stor
roll för kommunens betydelse att bygga på åkermark. Resultaten tyder även på att det långsiktiga
tänk som en kommun har kring hållbar utveckling och miljö ofta får stå tillbaka för just de
ekonomiska målsättningarna.
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2.2. Teoretiska utgångspunkter
I uppsatsen har jag tillämpat en normativ ansats, utifrån försiktighetsprincipen (fp), omsorgsetik
samt Hornborgs teori om globala ojämna utbyten. Utifrån fp är det problematiskt att åkermark tas i
anspråk för annan användning då vi med säkerhet inte kan veta om det i framtiden uppstår behov
av den för livsmedelsproduktion, lokalt eller globalt (Slätmo, 2014). Saker i omvärlden kan hända
som gör att behovet av åkermarken ökar, såsom en bristsituation på olja, effekter av
klimatförändringar, eller konflikter. Att göra det möjligt för åkermarken att tas i bruk igen när
behov uppstår genom att skydda den från exploatering går i linje med denna princip (Helander,
2012). Utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv är det även viktigt att hushålla med åkermarken av
omsorg för nutida och kommande generationer (Des Jardins, 2006). Vidare har samhället, med
utgångspunkt från Hornborgs teori om ojämna utbyten (se avsnitt 2.3.7), även ett globalt ansvar
för konsekvenserna av markanvändningen. Detta då exploatering av åkermarken på en plats ofta
leder till utbredning av jordbruksmark i andra delar av världen, med negativa konsekvenser för
människa och miljö, som till exempel skövling av regnskog i Amazonas (Hornborg, 2010). För att
tydliggöra min världsbild och teoretiska utgångspunkt följer närmast en kort redogörelse över de
antaganden som studien vilar på.
* Vi lever på en planet med begränsade resurser (Foley et. al., 2011). Jorden är en ändlig resurs.
* Världen är sammankopplad längs komplexa tids- och rumsliga skalor. Exploatering av åkermark
i Halland leder till ökad miljöpåverkan och utbredning av åkermark någon annanstans i världen.
Vår frihet att konsumera begränsar frihet för andra människor (Hornborg, 2010).
* Social-ekologiska system. Biosfären begränsar och formar människor och samhällen, precis som
människor formar omgivningen (Salt & Walker, 2006). Vi lever i en värld som förändras och som
varken är konstant eller linjär, där det hela tiden sker ett utbyte mellan natur och samhälle.

* Landskapet är föränderligt och formbart samtidigt som det innehåller kvarlevor från tidigare
historia. Tidigare människors beslut avspeglas i det moderna landskapet, på samma sätt som
dagens beslut om markanvändning påverkar hur landskapet gestaltas för kommande generationer
(Antonsson & Jansson, 2011).
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2.3. Teoretiska begrepp
Närmast följer en teoretisk bakgrund och begreppsförklaring. Jag introducerar här studiens centrala
begrepp; hållbar utveckling, resiliens, sårbarhet och matsäkerhet, deras teoribakgrund och något
om hur de praktiskt tillämpas i studien.
2.3.1. Hållbar utveckling
Genom Brundtlandskommissionens publicering av ”Our common future” 1987 kom hållbar
utveckling att bli ett internationellt erkänt begrepp. Den definition av hållbar utveckling som då
formulerades: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” har också blivit den
allmänt mest accepterande bestämningen av hållbar utveckling (UN, 1987).
Budskapet av rapporten var att ekologiska, sociala och ekonomiska frågor hänger samman och att
utveckling inte bör ske på ett obalanserat sätt som förstör miljön. I rapporten uppmärksammades
även problematiken med begränsade odlingsmöjligheter och betonades att den årliga
förbrukningen av matjorden inte bör överstiga dess förnyelsetid (UN, 1987), vilket utgör en
ekologisk aspekt av hållbar utveckling. Denna dimension handlar även om den yta åkermarken
utgör för biologisk produktion och biologisk mångfald.
En social aspekt när det gäller åkermarken är brukandet av jorden och de arbetstillfällen detta ger
upphov till, liksom möjligheter till matproduktion. Bevarande av naturresursen kan även bidra till
en levande landsbygd med möjligheter till rekreation (Slätmo, 2014). En ekonomisk aspekt av
hållbar utveckling i förhållande till åkermark är de intäkter eller tillväxt som kan genereras genom
bebyggelse på åkermark för industri eller bostadsändamål (EC, 2012).
Dessa aspekter konkurrerar, men samverkar även med varandra på olika sätt. Till exempel kan
ekonomisk utveckling genom expansion av ytkrävande verksamheter bidra till förlust av ekologisk
yta och biologisk mångfald då marken exploateras. Det kan även leda till förlust av arbetstillfällen
inom jordbruket och möjligheter till rekreation, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsaspekterna kan även samverka som exempelvis matproduktion (social aspekt) och biologisk mångfald (ekologisk aspekt) genom ett hållbart brukande av jorden (Chappell & LaValle, 2009).
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Kritik
Hållbar utveckling har alltsedan begreppet först myntades av Brundtland fått ett stort globalt
genomslag. Samtidigt råder det en stor oenighet om vad en hållbar utveckling egentligen innebär
och hur den politiskt sett ska realiseras. Begreppet kan definieras på olika sätt av skilda aktörer
med varierande intressen. Det kan både finnas möjligheter och problem med detta. Istället för en
fast innebörd blir innehållet föremål för diskussion och förhandling och kan anpassas till olika
sammanhang i tid och rum (Kates et. al 2005). Denna tolkning ser vi exempelvis avspegla sig i
den fysiska planeringen i Sverige. Här är hållbar utveckling ett överordnat mål, men hur man ska
nå dit bestäms av kommunerna själva genom det kommunala självstyret och planmonopolet
(Nyström & Tonell, 2012). Genom sin bredd kan begreppet å andra sidan mista slagkraft och
substans som politiskt koncept (Keiner, 2006).
En annan kritik riktar bottnar i en syn där begreppen utveckling och hållbarhet ses som oförenliga,
då utveckling i praktiken ofta har kommit att stå för ekonomisk tillväxt och dominans av
marknadsekonomi över naturen (Des Jardins, 2012). Detta kan även tillämpas på fysisk planering:
Normally, planning decisions are still taken in favour of economic growth, accepting limited
impacts on the pillars of environment and society. This is called ‘weak sustainability’, which, in
the end, is ‘no sustainability’ (Keiner, 2006, s. 219).
I detta perspektiv kan hållbar utveckling ses som ett sätt att bevara status quo (Des Jardins, 2012)
med fortsatt markförstöring och exploatering av åkermark som följd. Vad gäller hållbarhet i
förhållande till stadsutveckling kan begreppet vidare kritiseras för att det endast ger utrymme för
urbana perspektiv med staden i centrum, på bekostnad av rurala perspektiv (Granvik, 2013).
Tillämpning
Hållbar utveckling är ett relevant begrepp att undersöka i fråga om kommunal planering då det
berör ett tidsperspektiv som kan tänkas vara centralt för denna aktivitet. Att tillvarata en ändlig
resurs såsom jorden för att möta nuvarande och kommande generationers behov av en säker
matförsörjning, i enlighet med Brundtlands definition. Finns ett långsiktigt tidsperspektiv med i
kommunernas förhållningssätt till åkermarken? Hur ser kommunerna på åkermarken som resurs?
Jag menar dock att denna avgränsning inte är tillräcklig för en fullständig analys av åkermarkens
ställning i kommunal planering utan kommer även undersöka de olika sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekter som samverkar och konkurrerar om markanvändningen.
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Genom denna tillämpning av begreppet kan bilden av åkermarken som tecknas i kommunernas
planering nyanseras och flera aspekter som relaterar till hållbarhet undersökas. Vilka dimensioner
av den hållbara utvecklingen berörs i anslutning till åkermarken i kommunerna; är den
ekonomiska, sociala eller ekologiska dimensionen i centrum? Utesluts vissa aspekter på bekostnad
av andra och vad innebär detta i förlängningen för samhällets bärkraft? (se avsnitt 1.2
forskningsfrågor).

2.3.2. Resiliens
Begreppet resiliens kan betyda olika saker i olika sammanhang och förstås på flera nivåer, såsom
individ, system och samhällsnivå. Grundläggande kan resiliens definieras som ett systems förmåga
att absorbera störningar, genomgå förändring och bibehålla sin funktion utan att det förändras till
ett helt annat tillstånd (Salt & Walker, 2006). För ett jordbrukssystem kan det till exempel handla
om förmågan att fortsätta producera mat i förhållande till olika störningar som klimatförändringar,
skadeangrepp eller liknande, utan att systemet förändras till ett tillstånd där jorden inte kan brukas.
Ett exempel är omvandling av regnskog i Amazonas till odlingsmark eller betesmark, som kan nå
ett oåterkalligt tillstånd (ökenbildning) om ytterligare en liten mängd mark omvandlas och
systemets ”tipping point” nås (den gräns från vilken ytterligare påfrestning kan få systemet att
förvandlas till ett helt annat tillstånd). Detta kan få konsekvenser för fortsatt matproduktion och
möjligheter att bruka jorden i framtiden (Rockström, et. al. 2009).

Resiliensen beror på bland annat biologisk mångfald såväl som de institutionella regler som styr
de sociala systemen (Adger, 2010). Bevarande av åkermark är en viktig resiliensaspekt för
samhällets fortlevnad. Exploatering av åkermark minskar samhällets förmåga till anpassning vid
olika störningar i det globala material- och energisystemet, såsom exempelvis oljebrist eller
svängningar på marknaden. Detta då möjligheterna till matproduktion på marken i grunden går om
intet när det översta jordlagret skalas av (Slätmo, 2014). Även om åkermark på sikt är
förnyelsebar, finns det anledning att se den som ändlig på grund av den långa processen för
återställning. En centimeter jord tar uppskattningsvis hundratals år att nyskapa (EC, 2012).
Reglerande och lagstiftande ramverk spelar en betydelseroll för att stärka möjligheterna till
resiliens, såsom plan- och byggregler.

Den globala ekonomiska marknadsstrukturen med tillväxt i form utav ökning av varor och tjänster
som överordnad princip uppmuntrar i dess nuvarande form till ohållbar användning av
jordbruksmarken. Detta gestaltas på global nivå i institutioner som WTO som främjar en
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universell jordbruksmodell med maximal produktionseffektivitet, genom bidrag och incitament till
storjordbruk. På detta sätt har de stora jordbruksföretagen konkurrerat ut småskaliga jordbruk
eftersom bidragen möjliggjort en sänkning av priserna på världsmarknaden till en nivå under
produktionskostnaderna (McMichael, 2011).

Historiskt sett har det industriella jordbruket, som tog fart i mitten av 1900-talet, bidragit till en
stor ökning i matproduktionen och bidragit till välfärd och ökad levnadsstandard, men i ett
långsiktigt perspektiv är denna jordbruksmodell inte hållbar. Industrijordbruket kännetecknas av
monokultur (intensiv odling av en gröda), hög användning av fossila bränslen, bekämpningsmedel
och konstgödsel (Sundkvist et.al, 2005). I förhållande till resiliens är industrijordbruket
problematiskt genom dess konsekvenser som minskad biologisk mångfald (ekologisk resiliens)
och reducerad förmåga till återhämtning i samhället vid händelse av kris (social resiliens). Detta
då marken utarmas vid intensifiering och möjligheten till matproduktion i samhället minskar
(Björklund et.al., 2012; Rockström et.al., 2009).

2.3.3 Socialekologiska system
En utgångspunkt i resilienstänkande är uppfattningen om biosfären och det mänskliga samhället
som sammankopplat i social-ekologiska system (SES). Genom institutioner, synsätt på naturen
och brukningsmetoder påverkar människan ekosystemen, som i sin tur påverkar samhället genom
dess funktion att förse oss med föda. Jordbruket har möjliggjort utveckling av samhället genom att
tillhandahålla näring och ekosystemtjänster (Yu et al., 2012) alltsedan jordbrukets uppkomst för
10 000 år sedan (Lyttkens, 2012).
2.3.4. Sårbarhet
”Vulnerability is the state of susceptibility to harm from exposure to stresses associated with
environmental and social change and from the absence of capacity to adapt” (Adger, 2006,
s.268).
Översatt till matsystem kan sårbarhet beskrivas som ett tillstånd då matsystemet (se def. avsnitt
2.3.5) misslyckas med att skapa matsäkerhet på grund av störningar såsom konflikter,
miljöförstörelse eller plötsliga ”chocker” i systemet (Ericksen, 2007). Resilienta system har lägre
sårbarhet eftersom de har en förmåga att anpassa sig till nya situationer och samtidigt behålla sina
funktioner (Folke, 2006), som till exempel matproduktion. En förutsättning för det moderna
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jordbruket är användning av konstgödsel och bekämpningsmedel för att optimera produktionen.
Matproduktionen är i dag i stort beroende av olja för bland annat framställning av insatsvaror i
jordbruket, transporter och i leden efter primärproduktion. Olja är en icke- förnyelsebar resurs och
beroendet av den skapar en stor sårbarhet i matsystemet vid en eventuell bristsituation (Ericksen,
2007). Användningen av olja inom jordbruket bidrar vidare till klimatförändringar som utgör en
ökad risk genom exempelvis de extrema vädersituationer som kan uppstå.
Osäkra förhållanden som klimatförändringar och resursfrågor bidrar till behovet av att utveckla
adaptiv kapacitet, eller anpassningsstrategier, i matproduktionen (Yu. et al, 2012). Bevarande av
åkermark kan vara en sådan strategi för att öka beredskapen inför framtiden och minska
sårbarheten vid störningar i matsystemet. Resiliensbyggande ökar kapaciteten/förmågan hos ett
social-ekologiskt system att hantera överraskningar och oväntade händelser (Salt & Walker, 2006).
Tillämpning
Begreppet resiliens är centralt i uppsatsen, men hur ska det förstås? I min definition av begreppet
kommer jag använda mig av resiliens på övergripande samhällsnivå. Samhällets förmåga att
hantera förändring, politisk osäkerhet eller naturkatastrofer på ett sätt som är hållbart på lång sikt
(Stockholm Recilience Center, 2007). Här är det kommunernas förmåga att planera för osäkerhet i
försörjningssystemet i form av hushållning med åkermark som avses. För att bygga upp bärkraft
är det viktigt att osäkerhetsaspekter finns med vid ett tidigt stadium i planeringen. Det gäller inte
bara plötsliga hot för matsäkerheten, som till exempel prisuppgångar, utan även risker på längre
sikt, som klimatförändringar. Vad gör vi om den bördigaste jordbruksmarken inte längre går att
bruka? I botten är det en etisk fråga, som berör nuvarande och framtida generationer såväl som
ekosystemens bärande funktion (biologisk mångfald) i ett uthålligt samhälle (se avsnitt 2.3.2;
2.3.3). Finns ett risk- och sårbarhetsperspektiv med i tänket och planeringen för åkermarken?

I linje med uppsatsen syfte är det förutsättningarna för ett resilient samhälle som står i centrum.
Det är alltså inte frågan om samhället är resilient nu i fråga om att hantera exempelvis en oljekris
som jag kommer att undersöka, utan förutsättningarna i form av åkermark för matproduktion i
kommunal planering som är min utgångspunkt när jag använder mig av begreppet.
2.3.5. Matsystem
Matsystem handlar om interaktionerna mellan människa och miljö och berör alla aktiviteter i
matkedjan, från jord till bord (Ericksen, 2007). Produktion, förädling, förpackning, distribution
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och återförsäljning samt konsumtion är delar av detta. Matsystem påverkas av både
socioekonomiska och miljömässiga drivkrafter. Klimatförändringar, variation i befolkning, den
social-politiska situationen, teknik och vetenskap är exempel på drivkrafter som integrerar med
varandra och påverkar aktiviteterna i matsystemet. Matsäkerhet kan ses som ett utfall av dessa
aktiviteter.
2.3.6. Matsäkerhet
Matsäkerhet kan analyseras för olika nivåer, individ såväl som nation. I studien är fokus på den
kommunala nivån. De fyra huvudkomponenterna av matsäkerhet definieras enligt FN som
tillgång, tillgänglighet, användning samt stabilitet av de andra dimensionerna över tid (FAO,
2008). Tillgänglighet handlar om den mängd, typ och kvalitet av mat som en enhet (exempelvis ett
land, kommun) har till förfogande för konsumtion. Tillgång berör förmågan att få tag i den
kvantitet, typ och kvalitet av mat som enheten behöver medan användning anspelar på näring och
sociala värden. Tillgänglighet kan delas in i tre delar; produktion, distribution och utbyten.
Efterfrågan av en viss födokälla i land X bestäms bland annat av traditionella normer i landet och
preferenser för en viss typ av mat. Produktionen kan vara låg på grund av fattigdom i landet och få
investeringar i jordbruksteknologi. Import av varan är billigt (utbyten) och säljs överallt
(distribution), vilket i ett öppet marknadssystem inte gör det lönsamt med lokal produktion utan
skapar ett beroende av import (Ericksen, 2007).
Otillräcklig tillgång på mat vid återkommande perioder kan innebära ett tillstånd av matosäkerhet
och näringsbrist, även om en viss människas matintag är tillräckligt idag. Svåra väderförhållanden,
ekonomiska faktorer (arbetslöshet, höjda matpriser) och politisk instabilitet är olika faktorer som
kan påverka statusen av matsäkerhet och leda till allvarlig näringsbrist. Stabilitet över tillgång,
tillgänglighet och användning (se ovan) över tid är på så vis viktigt för att matsäkerhet ska kunna
uppnås ur ett helhetsperspektiv, över längre tid. (FAO, 2008).
Tillämpning
Då fokusområdet för uppsatsen är åkermarkens bevarande kommer matsäkerhet främst beröras
utifrån tillgänglighetsaspekten med fokus på den åkerareal som finns att tillgå för potentiell
matproduktion i kommunerna. Vad sägs om matproduktion och livsmedelstrygghet i anslutning till
åkermarken, i översiktsplaner och intervjuer? Jag kommer också att undersöka förvaltning med
åkerjorden utifrån statistik på exploatering för att analysera konsekvenser för matsäkerheten i
kommunerna för nutida och framtida kommuninvånare. För att uppmärksamma matsystemets
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globala dimension och frågor om rättvis fördelning kommer halländsk åkermark även ställas i
förhållande till Hornborgs teori om ojämna utbyten.
2.3.7. Globala ojämna utbyten
Exploatering av åkermark i Halland leder till förflyttning av åkermark någon annanstans i världen.
Maten från våra åkrar ersätts med mat från avlägsna ekosystem med externa effekter som vi inte
ser, exempelvis skogsskövling. Det är därför relevant att undersöka åkermarkens exploatering i
ljuset av Hornborgs teori om globala ojämna utbyten (Hornborg, 2010).
Humanekologen Alf Hornborg (2010) menar att dagens samhälle präglas av maskinfetischm.
Maskiner kan enligt honom definieras som alla teknologiska föremål som avlastar mänskligt
arbete, exempelvis maskinerna inom jordbruket. Han problematiserar det faktum att vi inte ser den
globala ämnesomsättningen i dagens samhälle. Vi ser bara föremål som arbetar, inte resursflödena
för dess existens. Förr i världen rådde en konflikt mellan livsmedelsproduktion och
energiproduktion. Sedan industrisamhällets början, för 200 år sedan, har den motsättningen
tillfälligt osynliggjorts. Med teknikens hjälp har människan kunnat ta sig ut ur
markbegränsningarna. Miljöbelastningen har flyttades till andra länder genom tekniska framsteg
som ångmaskinen och upptäckten av kol, som bidrog till bättre transportmöjligheter och
möjliggjorde frigörelse från platsens begränsningar (Marks, 2007). Ett exempel är England som
tog sig ur sina markbegränsningar då landet skaffade tillgång till stora markarealer i Afrika, Asien
och Sydamerika.
En aspekt av det ojämna utbytet är fenomenet ”land grabbing” som innebär anspråktagande av
mark på andra platser i världen av företag eller stater för ekonomisk verksamhet eller för att säkra
tillgången på mat/energi. Ett exempel på detta är skövling av regnskog i Amazonas för
köttproduktion (Isaksson, 2012). Detta sker på bekostnad av lokalbefolkningens rättigheter till
mark och möjligheter till självständig livsmedelsförsörjning (Rulli et. al., 2012) samt regnskogens
känsliga ekosystem.
Vi har byggt upp en ekologisk världsbild som verkar kunna bortse från vårt behov av mark och att
planetens marktillgångar är ytterst begränsade. (Hornborg, 2010).
Tillämpning
Hornborgs teori om ojämna utbyten kommer att tillämpas på de halländska kommunerna i
samband med begreppet matsäkerhet för att belysa snedfördelning i matsystemet och tydliggöra
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den halländska åkerjordens globala samband i senare diskussion (se avsnitt 5 Analys och
diskussion).

3. Metod
3.1. Studieobjekt och forskningsdesign
3.1.1. Flerfallstudie
Då jag har studerat tre kommuner i Halland, får studien karaktären av en flerfallsstudie. Jag
tillämpar en heuristisk ansats, eftersom en fallstudie kännetecknas av en ambition att förbättra
förståelsen för den företeelse man undersöker (Merriam, 1994). Genom att studera flera
kommuner ges möjlighet till mer mångfacetterade tolkningar av den insamlade empirin (Alvehus,
2014). En risk med en flerfallstudie kan vara att den blir ytlig, då man inte har samma möjlighet
att gå på djupet och undersöka lika många aspekter av fenomenet som i en enskild kommun. Jag
menar ändå att fördelarna med flera studieobjekt väger över nackdelarna, genom ökad
tolkningsbredd och förmåga att säga något om åkermarkens värdering i en vidare kontext, här
Halland (jmf Merriam, 1994).
3.1.2. ”Mixed methods”
Då jag har använt två kvalitativa metoder, intervjuer och dokumentanalys, samt kvantitativ metod
i form av statistiska data, har en form av konvergent parallell design och mixed methods tillämpats
(Creswell & Clark, 2011). En dokumentanalys har dels genomförts på kommunernas
översiktsplaner, samtidigt som kvalitativa semi-strukturerade intervjuer av både informant- och
respondentkaraktär har utförts på tjänstemän och politiker som på något vis har en central funktion
för åkerjorden i fysisk planering. Fördelen med denna design är att metoderna kan hållas
oberoende under en del av analysen för att sedan förenas i en övergripande tolkning. Genom att
jag använt tre metoder parallellt: dokumentanalys, kvantitativ datainsamlingsmetod och
samtalsintervjuer, kan även förståelsen för det problemområde jag avser att undersöka, fördjupas.
Man kan i detta sammanhang tala om triangulering. Att använda flera metoder kan på ett tydligare
sätt bidra till att nyansera det fenomen man undersöker och visa på dess komplexitet, här i fråga
om åkermarkens värdering i kommunal fysisk planering i förhållande till hållbar utveckling och
matförsörjning. (Alvehus, 2013). En utmaning med denna design kan vara att sammanföra dem på
ett meningsfullt sätt i analysen (Creswell & Clark, 2011). För att hantera detta har intervjuerna
analyserats på liknande sett som textmaterialet, genom kvalitativ innehållsanalys (se avsnitt 3.3.)
21

utifrån studiens utvalda teoretiska begrepp. Analysen har utgått från en samlad beskrivning av
resultatet från respektive kommun där information från översiktsplaner och intervjuer förts in
under gemensamma begrepp och teman: planering, matsäkerhet och hållbar utveckling. Detta har
gjorts för att skapa en gemensam referensram för de tre kommunerna (Merriam, 1994).

3.2. Datainsamlingsmetod
3.2.1. Samtalsintervjuer
Intervju har valts som metod för att få fram direkt och relevant information i förhållande till
forskningsfrågorna. Samtalsintervjun kan användas för flera syften, till exempel när
forskningsområdet är outforskat eller som komplement till annan forskning (Esaiasson et. al.,
2012). Intervjuerna har spelat en viktig roll för att tillföra ny information kring åkermarken i
förhållande till mat och hållbarhetsaspekter tillsammans med de formella dokument jag tagit del
av. Intervjuerna är också ett komplement till tidigare forskning på området kring åkermark i fysisk
planering och kan bidra till att få fram nya idéer om varför mataspekter i den fysiska planeringen
lyser med sin frånvaro. Istället för att söka en universell sanning ger en kvalitativ
forskningsintervju möjligheten till att skildra flera bilder av verkligheten (Horrocks & King,
2012).

Eftersom det i studien ryms en ambition att kartlägga hur åkermarkenvärderas är det intressant att
undersöka centrala individers uppfattningar kring åkermarken i förhållande till mat och
hållbarhetsaspekter. Frågorna är formulerade för att få svar på forskningsfrågorna (Ibid, 2012), se
intervjuguide i bilagan till uppsatsen. Sammanlagt har sju intervjuer utförts i de tre kommunerna.
Två informanter har intervjuats i varje kommun; en politiker respektive en planerare. Därtill har en
intervju med chefen vid landsbygdsenheten, Länsstyrelsen, ägt rum.
Att intervjua visade sig emellertid mer krävande än vad jag på förhand hade trott. Trots att jag
hade läst på en del inför intervjuerna, upptäckte jag vid första intervjun flera brister i min
intervjuguide, som fick ändras något allteftersom. Jag lärde mig hur viktigt språket är, hur man
formulerar något och dess betydelse för hur det tas emot och för vilka svar man får, som till
exempel betoning på vissa ord. Samtidigt slipades min intervjuteknik med varje intervju som
genomfördes och jag blev säkrare allteftersom. I den sista intervjun flöt allt på hur bra som helst
och jag kunde fokusera på att få ut så mycket som möjligt av ämnet. Att intervjuguiden delvis kom
att förändras efterhand kan givetvis påverka studiens validitet och tillförlitlighet eftersom
själva ”måttstocken”, kom att justeras (Esaiasson et. al., 2012). Jag har dock inte gjort några
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djupgående förändringar i intervjuguiden. I vissa fall har formuleringar av frågorna ändrats där jag
ansett det motiverat för att tydliggöra frågorna. Otydliga svar och frågor som kom till har även
följts upp genom frågor i efterhand, varför jag ändå anser mig ha hyfsad täckning för studiens
frågeställning och begrepp.
Under genomförandet av intervjuerna kom inte alla frågor att beröras, på grund av tidsbrist eller
fördjupning i vissa svar som framkom på övriga frågor. Vid sådana tillfällen sändes frågor i
efterhand, för att säkerställa att informanterna besvarade samma typ av frågor och för att öka
möjligheterna till jämförelser i analysen. Eftersom jag tidvis valde att inte följa intervjuguiden
exakt, då ja kände att den begränsade det spontana samtalet, var det inte alltid frågorna
formulerades direkt som papper. Stödord i marginalen har exempelvis använts. Detta kan ha
påverkat de svar jag har fått, men jag bedömer inte det vara av större betydelse eftersom kärnan i
frågan funnits kvar, och eventuella oklarheter följts upp i efterhand.
Eftersom informanterna har olika uppdrag inom kommunen har frågorna haft lite olika karaktär
beroende på om de ställts till politiker eller tjänsteman. Till politikerna har exempelvis mer
övergripande frågor om ansvar och det politiska arbetet kring jordbruksmark och matproduktion
ställts, medan planerarna har fått mer specifika frågor kring åkermarken i den fysiska planeringen;
värderingsverktyg och liknande (se intervjuguide).
3.2.2. Översiktsplaner
Kommunernas översiktsplaner har använts för att samla in kvalitativa data med direkt relevans för
studiens fokusområde åkermark. Planerna var också ett viktigt underlag inför förberedelserna av
samtalsintervjuerna, och har inhämtats från respektive kommuns hemsida. Oklarhet i planerna
kom vidare att följas upp i intervjuer i respektive kommun, som till exempelvis vad som menas
med skrivningen en trygg livsmedelsförsörjning.
3.2.3. Statistik
En mindre mängd kvantitativ data har även samlats in och sammanställts i en tabell över bland
annat åkermarkens exploatering i respektive kommun. Jag har här använt mig av Statistiska
centralbyråns hemsida och jordbruksverkets statistikdatabas på internet. Nackdelen med denna
metod är svårigheten att tolka materialet. För att få ett grepp om storleksenheter och åkermarkens
exploatering i kommunerna har jag därför jämfört tabellens data med nationella siffror.
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3.2.4. Källkritik/begränsningar
Eftersom jag intervjuat politiker i varje kommun, med hemvist i olika politiska ideologier,
kännetecknas detta material ofrånkomligen av partipolitisk tendens. Speciellt då intervjuerna ägde
rum före val. Detta har jag varit medveten om under intervjuerna och därför tydliggjort frågorna
utifrån kommunens hållning till åkermarken istället för de olika partiernas. I resultatet har jag
därför valt att stryka sådant material och uttalanden som varit tydligt partipolitiskt färgade eller
citat där enskilda politiska partier nämnts. En mångfald i materialanvändning har bidragit till att
öka trovärdigheten i den berättelse som kommer till uttryck i studien, liksom det faktum att
källorna är samtida (Esaiasson et. al., 2012). Eftersom jag inte kunde finna statistik över en längre
tidsperiod som berörde exploatering i de tre kommunerna har en kortare tidsperiod behandlats
(2006-2010), vilket innebär en begränsning i studien. Samtidigt ger det en fingervisning om
hushållning med åkerjord i praktiken, varför jag ändå finner det relevant att ha med i studien.
3.2.5 Alternativa metoder
För att komma åt uppfattningar om jordbruksmarken i förhållande till de utvalda begreppen i
avsnitt 2.3 hade en enkätundersökning också kunnat genomföras. Detta hade möjliggjort en bredd
av tolkningsalternativ i analysen, och flera politiker och tjänstemän skulle få möjlighet att komma
till tals. Samtidigt kan en nackdel med en enkätundersökning vara att djupet i studien går förlorat
och att möjligheten till uppföljningsfrågor begränsas (Esaiasson et.al., 2012). En
enkätundersökning av ett stort antal av Sveriges kommuner har dessutom redan genomförts av
Jordbruksverket, varför en flerfallsstudie kändes mer lockande som fördjupning och komplement
till befintlig forskning.
3.2.6. Forskningsetik
I studien har grundläggande etiska principer beaktats och tillämpats, bland annat principen om
informerat samtycke. Innan intervjuerna genomfördes informerades de tillfrågade om studiens
innehåll och omfattning samt hur materialet skulle behandlas, varefter de fick ge sitt samtycke till
att delta i studien (Horrocks & King, 2012). Informanterna har vid intervjutillfället även fått
frågan om de vill vara anonyma, läsa och godkänna transkriberingar samt ta del av uppsatsens
slutresultat.
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3.3. Analytisk metod
3.3.1. Kvalitativ innehållsanalys av text
Den kvalitativa innehållsanalysen som metod innebär att de delar av översiktsplanerna som berör
jordbruksmarken och den för uppsatsen aktuella frågeställningen har valts ut. (Bergström &
Boréus, 2005). Textanalysen som har utförts på översiktsplaner fångar den formella hållningen av
åkermark i planeringen. Texterna har analyserats utifrån en tematisering av begreppen planering,
hållbar utveckling, samt matsäkerhet. I analys av översiktsplanerna har ett antal frågor, kriterier,
ställts till texten som utgår från forskningsfrågorna (se bilaga). Frågorna har fungerat som kriterier
utifrån vilka jag har gjort en tolkning av materialet. Detta för att skapa transparens och insyn för
läsaren. Utifrån frågorna har jag sedan sammanställt teman som har kodats i underkategorier (se
bilaga). En tolkning är emellertid alltid subjektiv, enligt hermeneutisk utgångspunkt, varför jag
tydligt i bearbetningen kommer markera vad som har skrivits eller sagt med citat respektive vad
som är min egen tolkning.
Tolkningsarbetet har vidare genomförts med utgångspunkt från den hermeneutiska cirkeln, som
innebär att helheten bäst förstås utifrån delarna och tvärtom (Gilje & Grimen, 2007).
Översiktsplanerna har lästs i sin helhet, för att sätta de partier som berör jordbruksmarken i ett
bredare perspektiv och i relation till andra intressen i markanvändningen.
Det perspektiv som bearbetningen av materialet utgår från presenteras närmre i avsnitt 2.2.
teoretiska utgångspunkter.
3.3.2. Kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterial
Analys av intervjuerna har följt ett liknande upplägg som dokumentanalysen, med tre olika teman
för att undersöka hur planeringen för åkermarken ser ut. Detta för att besvara frågeställningen och
underlätta det analytiska arbetet. Gränserna mellan dessa begrepp är emellertid något flytande.
Breda frågor har ställts i syfte att undvika ledande frågor där intervjuareffekter kan uppstå, det vill
säga att jag som intervjuare omedvetet påverkar informanterna och deras svar genom exempelvis
min egen bakgrund och erfarenhetsvärld (Svenning, 2003). Där ämnesområdet inte har berörts har
frågor av mer direkt karaktär ställts. (Se intervjuguide i bilaga).
De teoretiska begreppen utgör analytiska kategorier som jag har tolkat materialet utifrån. I det
analytiska arbetet har ett antal frågor, eller kriterier, relaterade till studiens forskningsfrågor ställts
till texten (se bilaga) för att hitta en gemensam mall i resultatredovisningen. Utifrån en
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tematisering av begreppen har resultatet sedan organiserats, liksom mitt eget tankestoff kring
detta.
Det första temat planering syftar till att komma åt den första forskningsfrågan. För detta ändamål
kommunernas uttalade strategier och mål för hushållning av åkermarken studerats, liksom vilka
verktyg de använder sig av för att värdera den. För att komma åt kommunernas hållning till
hållbar utveckling i relation till åkermarken ställdes båda breda och mer specifika frågor till
textmaterial och informanter. I enlighet med min avgränsning av begreppet har frågor om vilka
avvägningar som har varit aktuella för och emot att ta åkermark i anspråk, hur de ser på
åkermarkens som resurs samt vilka tidsramar som är aktuella för planering av åkermarken ställts.
Det tredje temat matsäkerhet har valts för att undersöka vad som sägs i planer och intervjuer om
matproduktion i förhållande till åkermark och sårbarhetsfaktorer som framtida odlingsmöjligheter
och oljebrist. Frågor om ansvar, utmaningar och möjligheter för hushållning av åkermark i
förhållande till matproduktion har vidare ställts till informanterna. Detta för att ringa in
uppfattningar om handlingsutrymme bland tjänstemän och politiker och undersöka huruvida
matsäkerhet står på agendan eller inte. Svaren på frågorna utgör en grund i analysdelen och i
jämförelsen mellan kommunerna. Resultatet kan även öppna upp för erfarenhetsutbyte
kommunerna emellan.
Mallen/kriterierna har fungerat som ett hjälpmedel och för att få fram det relevanta innehållet i
förhållande till frågeställningen. Resultatet har sedan tolkats utifrån mitt valda perspektiv och
teoretiska ramverk bestående av bland annat humanekologi, resiliensforskning, och Hornborgs
teori om ojämna utbyten (se teoretiska utgångspunkter).

3.4. Urval
3.4.1. Kommuner
Hur kom valet att hamna på Falkenberg, Laholm och Halmstad? Då Halland tidigt kom att bli
utgångspunkten för studien kom frågan att handla om vilka halländska kommuner som skulle
studeras. Jag har här försökt att tillämpa ett stratifierat urval, det vill säga att jag har sökt
kommuner som kännetecknas av variation i olika avseenden, såsom befolkning och
landareal/ekonomisk utveckling, för att se om det finns gemensamma mönster i hur åkermarken
uppfattas och förvaltas trots detta (principen olika-lika, se tabell i bilaga). Vidare har urvalet till
viss del utgått från bekvämlighet (Esaiasson et. al, 2012). Då Falkenberg är min hemvist har det
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varit både bekvämt och praktiskt att undersöka denna kommun och kommuner som ligger i
närheten. Jag har också haft ett personligt intresse i att följa upp situationen på hemmaplan.
De valda kommunerna gränsar till varandra från Falkenberg i norr till Laholm i söder. De har flera
beröringspunkter; kommunerna ligger geografiskt lokaliserade mellan storstäderna Malmö och
Göteborg och har ungefär lika stor andel åkermark av landarealen. Samtidigt uppvisar de flera
olikheter i befolkning och utveckling; Halmstad är regioncentrum och ledande vad gäller
ekonomisk utveckling, medan Laholm har något mindre tillväxt mätt i skattekraft och Falkenberg
placerar sig någonstans mittemellan de båda (se tabell i bilaga).
Halmstad är intressant att undersöka, då man kan tänka sig att kommunen är mer resursstark och
har bättre förutsättningar till att exempelvis förtäta bebyggelse och skydda åkermarken
(ekonomiska resurser och tillväxt). Falkenberg är en kommun som har mindre befolkning och
lägre tillväxt än Halmstad men som länge har haft en centerpartistisk ledning. Avspeglas detta
även i hushållning med åkermarken? Samtidigt är Falkenberg en växande kommun där konflikter
mellan landsbygd och stadsutveckling är möjliga. Laholm har minst befolkning av de tre och
uppvisar lägst skattekraft. Är man här beredd att kompromissa mer när det gäller åkermarkens
vara eller icke-vara? Dessa antaganden kommer att följas upp och diskuteras i senare analys (se
avsnitt 5).
3.4.2. Informanter
I urvalet av informanter till studien har jag använt mig av ”centralitet” som huvudsaklig
urvalsprincip (Esaiasson et. al, 2012). Personer som är centralt placerade med tanke på
information för denna studie och i förhållande till fysisk planering. Jag har strävat efter att välja
informanter som är del av processen fysisk planering (planerare), och människor med möjlighet att
påverka hushållning med jordbruksmark (politiker). Bland politikerna har jag valt de med
övergripande kommunansvar (till exempel kommunråd) då jag inte velat ge mig in i en politisk
diskussion mellan partierna i valårstid. Detta medför en begränsning och informanterna är delvis
politiskt tendentiösa, men samtidigt ska de i egenskap av kommunstyrelseordföranden och
kommunråd leda arbetet i kommunen, vilket inbegriper ett större ansvar, över partigränser. En
intervju med chefen på landsbygdsenheten på länsstyrelsen har också genomförts för att belysa
frågan om hushållning med åkermark ur ett statligt perspektiv. Enheten har bland annat en
rådgivande funktion till kommunerna och bevakar hushållningsbestämmelser i Miljöbalken
(personlig kommunikation, 8 maj, 2014).
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3.4.3. Dokument - översiktsplan
Ett underlag som är centralt för kommunernas fysiska planering är översiktsplanen. Här ska
kommunen ange hur man hushåller med allmänna intressen, som jordbruksmarken. Det är inte ett
juridiskt bindande dokument, men ett beslutsunderlag som väger tungt då det under
planeringsprocessen sker samråd och insyn av flera parter och då avsteg från planen måste
motiveras (Boverket, 2014).
Översiktsplanen är med andra ord ett centralt dokument att undersöka för att få en bild av hur
kommunerna värdesätter jordbruksmarken i förhållande till matproduktion, och har valts utifrån
centralitetsprincipen (Esaiasson et. al, 2012).

4. Resultat
Närmast kommer resultatet av statistiken att presenteras i en tabell över exploatering av åkermark
i de tre kommunerna. En granskning av översiktsplanerna kommer sedan att redovisas, följt av
intervjuresultat.
Plan- och intervjuresultat kommer att presenteras utifrån en tematisering av studiens centrala
begrepp som underlag till att besvara forskningsfrågorna (se analytisk metod 3.3). Det samlade
resultat kommer sedan att sammanföras i en analys där kommunerna jämförs med varandra,
utifrån de likheter och olikheter som har påvisats i materialet. En intervju med Länsstyrelsen
tillkommer i slutet av detta avsnitt som en fristående del för att lyfta fram det statliga perspektivet
i förhållande till forskningsfrågorna. Samtliga informanter avkodade (se förteckning i bilaga 8.).

4.1. Åkermarkens förändring
Kommun

Åkerareal/landareal

Exploaterad åkermark 2006- Andel exploaterad åkermark
2010
(2006-2010)

Falkenberg

28 338

59

0,21 %

Laholm

22 862

52

0,23 %

28

Halmstad

Riket

22 040

27 00970

48

2607

0,22 %

0,10 %

Tabell 1. Tabellen är en sammanställning av statistik från Jordbruksverket (2013b). Den visar hur
mycket åkermark som exploaterats i kommunerna i hektar och som andel av totalarealen under
perioden 2006 - 2010. ”Med exploatering menas att marken utnyttjas för permanent bebyggelse
eller infrastruktur” (Ibid, s.1).
Av tabellen kan vi utläsa att exploateringen under den undersökta perioden varit störst i Laholm,
uppfattat som andel av totalarealen, därefter i Halmstad respektive Falkenberg. Falkenberg har
exploaterat mest åkermark i hektar.
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4.2. Falkenbergs kommun
4.2.1. Översiktsplan
Figur 2. Figuren visar en sammanställning av resultatet utifrån granskningen av översiktsplanen för Falkenbergs
kommun. Resultatet presenteras i följande teman: mål/strategier, hållbar utveckling och matsäkerhet, grundat på
studiens forskningsfrågor (se avsnitt 3.3.).

Tema

Kommentar

Motivering/citat

Mål/strategier

Ja, ett eget stycke i
planeringsstrategin
”för en hållbar
samhällsutveckling”

Där sägs bland annat att jordbruksmarken är:
”En viktig samhällsresurs och endast bör bebyggas
för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen,
då lämpliga alternativ till lokalisering saknas”.
· För jordbruksmark högre än klass 6 prövas annan
användning restriktivt
· Fragmentering ska undvikas
· Jordbruksmarkens värden ska vägas mot
de ”värden som skapas för att nyttja marken för
annan användning” (Falkenbergs kommun,
2014b, s.19).

Alternativ

Komplettering,
förtätning

”Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom
komplettering och förtätning av befintlig
bebyggelse, och i andra hand genom tillägg i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse” (Falkenbergs
kommun, 2014a, ss..18-19)

Hållbar utveckling
Tidsperspektiv

2030

Historisk exploatering

-

Framtida exploatering

-

Åkermaken som resurs

Avvägningar
Verksamhetsområde för
kombiterminal & logistik
Hållbara transporter
Centralt läge

Matproduktion/
matsäkerhet

Tidsramen för öp:n, då inget annat anges
Anges ej i siffror
Finns ingen prognos

Berörs under
rubriken ”hållbar
tillväxt för
framtidens
samhällsbyggande”

”Marken är en ändlig resurs. Vi kan inte längre
räkna med att lösa alla vara behov genom att ta ny
jordbruksmark, naturmark eller grönområden i
anspråk. Var och hur ska vi syns detta? bygga för
att inte äventyra dessa värden?” (Falkenbergs
kommun, 2014a, s.11)
”Området har ett sådant värde för att skapa ett ur
transportsynpunkt hållbart samhälle, att
jordbruksmarken får lägre prioritet”(Falkenbergs
kommun, 2014a, s.32)
”Området har efter övervägande föreslagit kvarstå
som område för bebyggelse sett i ett längre
perspektiv, detta för dess värde som centrumnära
område” (Falkenbergs kommun, 2014 a, s.31).

Betoning på jordbruket ”Livsmedelsbranschen där många av våra stora företag
som näring
ingår är viktig för Falkenberg”
”Möjligheter till en lokal livsmedelsproduktion och
förädling av råvaror gynnar det lokala näringslivet.
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”Jordbruksmarken kan vara av betydelse för en trygg
livsmedelsförsörjning”. (Falkenbergs kommun,2014b,34)

4.2.2. Intervjuresultat
Planering: Mål och strategier
Intervjuerna inleds med en överblick av planeringen för åkermarken i dagsläget. Utöver
strategierna i Öp:n nämner båda informanter, översiktsplaneraren Sofia Hedberg-Broberg och
kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson5, att kommunen minskat på några av de
ursprungliga områden som pekats ut på jordbruksmark. Från kommunens sida har man även valt
att styra bebyggelsen till gammal industrimark utmed exempelvis piren vid Skrea Strand, vilket
bland annat får till följd att jordbruksmarken bevaras. Men att enbart förtäta ser kommunen inte
som en lösning:
”Ett samhälle som enbart tar hänsyn till jordbruksmarken och inte andra värden blir ett samhälle
som ingen kommer att vilja leva i. I det lokala perspektivet så är det många andra faktorer som
spelar in så som lokalt näringsliv, naturvärden friluftsvärden. Enbart förtätning är inte en
lösning” (Sofia).
Hållbar utveckling
Avvägningar
Från ett planeringsperspektiv ställs kommunen inför flera svåra avvägningar mellan olika
intressen.
”För oss är det hela tiden ställningstaganden. Vad ska vi väga, framtida matproduktion kontra var
folk ska leva och vistas någonstans. Och var vi ska ha en biologisk mångfald någonstans. Det är
en svår avvägning för oss” (Sofia).
Vad gäller biologisk mångfald och naturvärden problematiseras strategin att utnyttja områdena
emellan jordbruksmarken, de gröna ”korridorerna”, som ett alternativ till att ta jordbruksmark i
anspråk:
”Var ska de rödlistade hotade arterna ta vägen någonstans? Ska vi utnyttja marken emellan

5

Se bilaga, s.74, för mer information.
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jordbruksområdena för all exploatering, så förlorar vi kanske allt vad vi har i biologiskt värde.
Samtidigt som vi då förlorar områden där folk kan vistas, för det rörliga friluftslivet”.
Jag frågar hur kommunen går till väga i avvägningen mellan olika intressen, och det framkommer
att det inte finns någon generell metod, utan blir en avvägning från fall till fall. Utredningsområdet
för en omlastningsstation i Långås nämns som exempel. Här vägs jordbruksmark klass 6, som
enligt översiktsplanen ska prövas restriktivt (se figur 1) mot en omlastningsstation för godstrafik:
”Så då ska du ställa matproduktion mot någonting som faktiskt skulle kunna minska utsläppet av
växthusgaser, att man flyttar över transporter från väg till järnväg. Och då får vi göra den
motiveringen”... ”Men det finns ingen sådan generell avvägning du kan göra, eller säga att
jordbruksmarken alltid förlorar” (Sofia).
Under intervjuerna kommer vi även in på de avvägningar som varit aktuella i den så kallade
Torsholmskvadranten. Här har flera industrier uppkommit i anslutning till motorvägen som skär
rätt igenom jordbrukslandskapet (se bild: framsida). Samtidigt ligger här kommunens mest
värdefulla åkermark, enligt den nationella klassificeringsskalan.
Kommunen betonar att avvägningen i detta fall inte varit enkel. Attraktionen att bygga vid
motorvägen och skapa arbetstillfällen har här vägt över.
”Det är en jättetuff avvägning. För visst skulle man bara vilja bevara, men när E6:an lades så kan
vi inte bara, från Falkenbergs utveckling säga nej vi vill inte ha några företag här. Det har man i
Halmstad, Varberg och överallt men just vi måste... Det har inte varit möjligt att stå emot det”
(Mari-Louise).
Åkermarken som resurs
I samtal om Torsholmen kommer vi in på åkerjorden som ändlig resurs:
”Du har logistikverksamhet, bilförsäljning. Du har Nettos lager. Ja, den typen utav verksamheter.
Så då kan man säga att då är den omintetgjord som jordbruksmark, därför att du skalar av den
översta delen utav jordbruksmarken när du asfalterar (Sofia).
Tidsperspektiv
Tidsperspektivet för åkermarken kom av informanterna att beröras i ett resonemang om
matsäkerhet i nästa avsnitt.
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Matsäkerhet
Vad gäller mataspekten valde jag i intervjuerna att följa upp den otydliga skrivningen om
jordbruksmarkens betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning (Falkenbergs översiktsplan, 2014b,
s.34) för att ta reda på vad informanterna lägger i begreppet. Sofia framhäver vikten av att trygga
matproduktionen mot bakgrund av osäkerhet i framtiden och vårt beroende av import:
”Det sker en viss produktion utav mat i Sverige idag, men vi är ändå beroende utav utifrån
producerad mat. Men i en framtid om man tänker sig exempelvis klimatförändring, så kanske dom
inte kommer att kunna försörja oss med livsmedel i den utsträckning som vi behöver. Så därför
måste vi kunna trygga att vi har vår egen matproduktion i Sverige”.
Mari-Louise betonar också vikten av jordbruksmarken som försörjningskälla, främst mot
bakgrund av en välståndsökning i världen totalt sett. Här lyfter hon även en moralisk aspekt:
”Allt mer livsmedelsproduktion behövs för att klara behovet i världen. Här har vi både ett ansvar
och en möjlighet. Jag tror att vår åkermark kommer att uppgraderas med tiden och vara ännu mer
värdefull för framtidens livsmedelsförsörjning”.
Mari-Louise framhäver även jordbruksmarkens värde för matförsörjning mot bakgrund av
oroligheter i världen6:
”Plötsligt händer saker och så förändras världsbilden. Och då kan livsmedelsförsörjningen
komma i ytterligare en dimension, Det är inte bara att vi har ett rent jordbruk, förhållandevis,
utan att vi också kanske behöver de här markplättarna”.
Här kommer vi även in på tidsperspektivet för jordbruksmarken. Att det som politiker är viktigt att
tänka långsiktigt och inte bara här och nu.
”Det kommer att slå om, plötsligt kommer det slå om i Sverige också, då kommer vi producera
mer livsmedel igen. Det kan hända nästa år, det kan hända om 5 år, därför viktigt att man som
politiker inte bara tänker här och nu utan att man tänker långsiktigt”.
Men vad är långsiktigt frågar jag? Mari-Louise förklarar att kommunens planer sträcker sig 10-20
år framåt och miljömålen ofta cirka 15 år framåt. Samtidigt som det är viktigt med långsiktiga mål
6

Vid tiden för samtalet hade krisen i Ukraina börjat trappas upp och Sverige nyligen släppt en rapport om nedrustning
av försvaret
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betonar informanten vikten av mål som är greppbara och att man känner att de är möjliga att nå för
att de inte ligger för långt fram i tiden. Samtidigt fattas budgeten från år till år. Vad ska gränsen
dras?.
Ansvar
Vad gäller ansvaret för hushållning med jordbruksmarken menar båda informanter att kommunen
har en viktig roll. Samtidigt framhålls att matproduktion går utanför den fysiska planeringen:
”Genom kommunens planmonopol har vi ett ansvar att ta hand om frågan om den bördiga
jordbruksmarken, där det kan tänkas finnas intresse för att exploatera den för annat. Men det
ingår inte i översiktsplanen på något sätt att se till något kommunalt ansvar för matproduktion”
(Sofia).
Utmaningar och möjligheter
Vad gäller utmaningar för hushållning med jordbruksmarken framhävs framförallt
markägarintresset som dilemma. Är markägaren intresserad av att bruka jorden eller att sälja? I
slutändan är det upp till brukaren att välja om hen vill bruka sin mark. Här är det svårt för
kommunen att göra något.
”Den som äger marken, är det en ägare som är intresserad av att bruka jorden? Eller är
markägaren intresserad av att sälja? Kommunen har planmonopolet och vi kan bestämma att nej,
här blir inga tomter på din mark för det är åkermark. Men vi kan ju inte tvinga någon att bli
bonde igen och bruka marken” (Mari-Louise).
Vad gäller möjligheter för jordbruksmarken, ser Mari-Louise en stor potential i kommunens
jordbruksnäring och i ökad livsmedelsproduktion framöver. Sofia betonar att det kanske kan bli
aktuellt med multifunktionell användning av jordbruksmarken i en framtid, Vindkraftsområdet vid
Falkenbergsmotet lyfts fram som exempel:
”I framtiden kanske man kan hitta alternativa användningar av jordbruksmarken. ”I
Falkenbergsmotet har man ju faktiskt kombinerat vindkraften med jordbruksmarken. Vilket
innebär att dom fortfarande kan bruka sin mark, men få in annan inkomst på marken samtidigt”.
Båda informanter menar att det har blivit strängare med hushållningen nu än vad det var tidigare.
När den fördjupade översiktsplanen för centralområdet skulle tas fram i början på 2000, var frågan
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inte ”het”:
”Sedan dess har intresset hos politikerna vaknat, och nu är det definitivt en fråga på
dagordningen” (Sofia).
Samtidigt uttrycks en avsaknad om en tydlig statlig viljeriktning:
”Samtidigt känner vi att man famlar lite genom att man faktiskt inte har en tydlig nationell strategi
för hela frågan” (Sofia).
En sådan strategi skulle enligt översiktsplaneraren gå ut på att man för det första gör en
nyinventering av jordbruksmarken och för det andra att man säger vilken av jordbruksmarken som
är värdefull:
”Är verkligen all jordbruksmark värdefull för framtida matproduktion? För med den rationella
jordbruksproduktionen vi har i dag går man ut betydligt mycket mer per hektar mat än vad vi fick
förr, så det måste ju till någon form av uppskattning. Det kan hända att det inte ens räcker för att
vi ska kunna försörja våra 9 miljoner människor i Sverige. Men det vet vi ju inte” (Sofia).
Mari-Louise lyfter också fram vikten av nya karteringar och förklarar på vilket sätt den nuvarande
skalan kan vara problematisk:
”Det som är värdefullt i en tid, det kanske är mindre värdefullt i en annan, eller mer värdefullt i en
annan. Med tanke på miljöförändringar och klimatförändringar och behovet av livsmedel. Och då
kanske en kartering som är 6 - 7 värderas betydligt högre nu än då man tog fram de här
karteringarna”.
Kommunen har tidigare tryckt på mot Länsstyrelsen för nya karteringar (2011) men inte fått någon
respons i frågan. Länsstyrelsen har istället svarat att varken de eller Jordbruksverket har någon
intention att göra om inventeringen och därmed klassificeringen.

35

4.3. Laholms kommun
4.3.1. Översiktsplan
Figur 3. Figuren visar en sammanställning av resultatet utifrån granskningen av översiktsplanen för Laholms
kommun. Resultatet presenteras i följande teman: mål/strategier, hållbar utveckling och matsäkerhet, baserat på
studiens forskningsfrågor (se avsnitt 3.3.).
Tema

Kommentar

Mål/strategier

Ingen strategi

Alternativ

Förtätning

Hållbar utveckling
Tidsperspektiv

2030

Historisk exploatering

-

Framtida exploatering

-

Åkermaken som resurs

Mellbystrand, bostäder

Matproduktion/
matsäkerhet

Laholms kommun har inga uttalad strategi för jordbruksmarken
i översiktsplanen. Här konstateras istället att ”En strategi för
hur kommunen ska förhålla sig till bevarande av jordbruksmark
behöver utarbetas” (Laholms kommun, 2014b, s.57), För
lokalisering och utformning av bebyggelsen på landsbygden
ges rekommendationen att ”Inga onödiga intrång bör göras på
skogs- och jordbruksmark” (Laholms kommun, 2014a, s.50).
I miljökonsekvensbeskrivningen sägs att både expansion av
tätorter och förtätning har ”studerats för att minimera
ianspråktagandet av jordbruksmark” (Laholms kommun,
2014d, s. 23)
Vad gäller tidsperspektivet i planeringen sägs att ”Planering för
en långsiktigt hållbar utveckling behöver grunda sig på
visioner och mål som går bortom enskilda projekt och korta
tidsperspektiv” (Laholms kommun, 2014a, s.8). Hur långt
specificeras inte, utöver 2030 som är den aktuella ramen för
framtidsplanen.

Gällande jordbruksmarken ur ett resursperspektiv sägs
att ”Jordbruksmarken är en ändlig resurs” (Laholms kommun,
2014b, s. 57). Detta är en förändring från den tidigare
ÖP:n ”Framtidsplan 2003” där jordens ändlighet inte berördes.
Innebörden i jordbruksmarken som ändlig utvecklas dock inte
vidare. (Laholms kommun, 2014b, s. 57)

Avvägningar
Laholm tätort, bostäder

Motivering/citat

Stationsnära
läge/hållbart
resande

I ett utbyggnadsområde i Laholms tätort sägs att ”Området
ligger i ett stationsnära läge vilket skapar förutsättningar för
ett klimatsmart resande”… ”Utbyggnad i stationsnära läge är
ett väsentligt samhällsintresse som kan uppväga det faktum att
åkermark tas i anspråk”.(Laholms kommun, 2014c, ss.54-55).

För kommunen är det ett väsentligt samhällsintresse att kunna
Konkurrenskra
erbjuda ”konkurrenskraftiga boendemiljöer för ett ökat
ftiga bostäder
invånarantal, men på ett sätt som lättar på bebyggelsetrycket i
de mest strandnära lägena”. Vidare konstateras att detta
samhällsintresse ”bedöms väga upp det faktum att
jordbruksmark tas i anspråk” (Laholms kommun, 2014c, s.27 29).

Berörs
svepande

I anslutning till jordbruksmarken sägs inte så mycket om
matproduktion och något behov av att trygga matförsörjningen. Där
livsmedelsaspekten berörs, beskrivs det främst som ett en
framtidsmöjlighet: ”Laholm. som inte är en del av
befolkningskoncentrationen, har en potential att stå för produktionen
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av biomassa, livsmedel och biobränsle etc”(Laholms kommun, 2014a,
s.23).

4.3.2. Intervjuresultat
Planering: Mål och strategier
Översiktsplaneraren Karl-Axel Jansson framhäver att hushållning med jordbruksmark är en
utgångspunkt för kommunens arbete, då man ser en potential i jorden inför framtiden. Från
politiskt håll menar kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson att det råder konsensus kring
frågan och att man är politiskt överens om ”att värna åkermarken så långt det bara går”. I
dagsläget finns det emellertid ingen strategi för jordbruksmarken.
”Vi kan säga såhär att vi inte har tagit någon uttalad strategi att vi inte ska bygga på
jordbruksmark av den enkla anledningen att hur vi än vänder oss i vår kommun så har vi
egentligen bara jordbruksmark att exploatera” (Thomas).

Båda informanter betonar förtätning som en viktig metod för att undvika utbyggnad på
jordbruksmark, att bygga på höjden istället för på bredden. Vad gäller andra alternativ till att ta
jordbruksmark i anspråk nämner Thomas åkrar i inlandet av lägre kvalitet men problematiserar
samtidigt en utbyggnad utifrån efterfråga och lägets attraktivitet:
”Vi har områden i inlandet där det är sämre åkermark, men där vill ju ingen bo. Vart ska
människor bo?”.
Hållbar utveckling
Avvägningar
I översiktsplanen pekas det ut mycket jordbruksmark för framtida byggnation. Jag frågar om de
många områden som pekas ut på åkermark varpå Karl-Axel svarar att de är uttryck för en
viljeriktning, snarare än en realitet:
”Ofta läggs det ut mer av politisk vilja, man tror på stark tillväxt, men många av de här områdena
kommer inte användas i realiteten. Vissa av de här områdena kommer ju aldrig bebyggas inser
man ju, men det är lite grann för att visa befolkningen”.
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Vad gäller de utpekade områden på jordbruksmark lämnar Thomas utrymme för att kommunen
kan ha svängt planmässigt på några ställen ”som inte är riktigt genomtänkt”. Samtidigt som han
tillägger: ”Men bara för att man har en översiktsplan så behöver man inte nödvändigtvis bygga
där”.
Ett område som är aktuellt för utbyggnad har jordbruksmark klass 7 och ligger i Skottorp. Där är
det tankar på att köpa in mark, samtidigt som det är ett skyddsområde för vattentäkt. Hur har
tankegångarna gått här?
Thomas förklarar att de senaste åren har handlat mycket om att utveckla kommunen på befintliga
industriområden, som till exempel Skottorp.
Han förklarar att marken här varit i kommunal ägo och legat på ”fäfot”, det vill säga inte använts
utan växt igen.
”Jag menar på det, att antingen ska vi köpa in mark och så ska vi använda den, eller antingen så
kan man köpa in mark och så kan man då ha den som markreserv och så kan man ändå arrendera
ut den och så finns den med i produktion” (Thomas).
Åkermarken som resurs
(Behandlas under utmaningar och möjligheter, se s.39).
Tidsperspektiv
Vad gäller tidsperspektivet för jordbruksmarken hänvisar kommunen till översiktsplanen, som
sträcker sig till 2030. Samtidigt problematiserar Thomas kring detta i relation till den globala
livsmedelsförsörjningen:
”Det är ju bara ett väldigt kortsiktigt perspektiv ändå, även om man kanske kan säga att det är
långsiktigt, så finns det ändå en ganska så tydlig uträkning på att vi blir 9 miljarder människor på
jorden. Och då har vi ett ganska stort problem med vår livsmedelsförsörjning”.
Matsäkerhet
Karl-Axel nämner att kommunen ser flera värden med jordbruksmarken kopplat till
livsmedelsproduktion, framförallt vid ett förändrat klimat som kan gynna livsmedelsproduktionen
i Sverige i form av förlängd odlingssäsong. Thomas betonar också jordbruksmarkens värde i
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förhållande till matproduktion:
”Vi ser ju ett stort värde i att vi har en livsmedelsproduktion i Sverige och att vi har den i Laholms
kommun och den vill vi ju värna”. Samtidigt framhåller han att: ”kommunen självfallet ser ett stort
värde i att kommunen har möjlighet att expandera”.
Ansvar
Båda informanter betonar kommunens betydelse för hushållning med åkermarken i fysisk
planering.
Karl-Axel: ”Visst har vi en roll, för det är ju vi som har planmonopol som det heter i
lagstiftningen. Så att om inte vi lägger några bostadsområden eller verksamhetsområden alls på
jordbruksmark så kan ju ingen annan göra det heller”.
Vad gäller livsmedelstryggheten för kommuninvånarna uppger Thomas att han inte tror Laholm
har tillräckligt med åkerareal för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för Laholmborna.
Samtidigt känner han att kommunen har ett ansvar:
”Det är just att bevara så mycket som möjligt av åkermarken och inte då lägga under oss mark
som vi kanske inte behöver”.
Gällande den statliga rollen säger Karl-Axel att Länsstyrelsen har en roll att bevaka
jordbruksmarken och föra fram den, men problematiserar samtidigt det lagliga skyddet:
”Det är ju en avvägning. Det ska göras en avvägning mot andra naturintressen, samhällsintressen
och så vidare”. ”Det står lite vagt att det är av nationellt intresse att den bevaras, men inte vad
den ska vägas emot”.
Vad gäller den statliga rollen i förhållande till framtida matförsörjning menar Thomas att
diskussionen på statlig nivå i dag är för dålig:
”Jag tycker att man borde diskutera detta ännu mer. Hur vi bevarar åkermarken och det svenska
lantbruket, för jag tycker man har för lite fokus på dom frågorna egentliga”.
Samtidigt vill han lyfta frågan ett snäpp till, till EU:
”Eftersom vår jordbrukspolitik diskuteras väldigt mycket i EU, så tycker jag egentligen det är en
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fråga som man borde ställa till EU-parlamentet”.
Här återknyter han till tankegångarna om tidsperspektivet för åkermarken: ”om du har ett väldigt
långt perspektiv i detta med 9 miljarder människor på jorden så kan man säg det är det europeiska
lantbruket kanske någonting som kan bli väldigt viktig för världens befolkning”.
Utmaningar och möjligheter
Informanterna framhåller olika utmaningar när det gäller hushållning med åkerjorden. Thomas
menar att en utmaning handlar om att från kommunens sida skapa acceptans hos allmänheten för
en tätare bebyggelse:
”Utmaningen är att få Laholmarna att säga, känna att okej det här är en viktig fråga för
framtiden. Att vi inte bygger på jordbruksmarken utan att vi faktiskt bygger på höjden istället”.
En annan utmaning som nämns i samtalen handlar om att sätta gränser och kunna säga att marken
är för värdefull för att bebyggas när det kommer önskemål från privata exploatörer. Här kommer
vi in på tillväxt och kommunens ekonomiska förutsättningar som en avgörande faktor för att
kunna sätta stopp för exploatering av jordbruksmark. Karl-Axel tar Kungsbacka som exempel:
”Dom säger nej va, men då har dom hela tiden hög tillväxt och kan få så mycket dom vill ändå.
Men vi här nere som inte ha den tillväxten, då är politikerna lite mer benägna att göra
kompromisser”.
Men utbyggnad på jordbruksmark är samtidigt en risk, vad händer om kommunen inte får den
tillväxt man räknat med? Karl-Axel utvecklar och berör även jordbruksmarkens ändlighet som
resurs:
”Du lägger stora bostadsområden på jordbruksmarken och sen så är det inte så attraktivt att bo
där och då har du ändå förstört marken och kanske inte får så många hus som växer upp där. Det
är det som är en risk. Så det är ju väldigt svåra avvägningar där”.
Karl-Axel betonar även opinionens roll och ser här en möjlighet för jordbruksmarkens framtid.
”Det är viktig att det är många som har en viss åsikt i opinionen, det kan få politiken eller
verkligheten att vända”.
I samband med detta nämner han området Åmot som exempel (klass 5 - 6 jordbruksmark) där
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kommunen först hade tänkt bygga bostäder, vilket drogs tillbaka då bönderna inte vilja sälja:
”Det löste sig lite grann självt, för en av lantbrukarna där var väldig anhängare av det här med
att man inte ska förstöra jordbruksmarken, och han fick de andra med sig så det var ingen som
ville sälja till kommunen ”.
Området kvarstår samtidigt som ett tänkbart bebyggelseområde i framtiden ”ett reservområde
efter 2030.”, vilket gör det öppet för utbyggnad på sikt.
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4.4. Halmstad kommun
4.4.1. Översiktsplan
Figur 4. Figuren visar en sammanställning av resultatet utifrån granskningen av översiktsplanen för Halmstad
kommun. Resultatet presenteras i följande teman; mål/strategier, hållbar utveckling samt matsäkerhet, baserat på
studiens forskningsfrågor (se avsnitt 3.3.).
Tema

Kommentar

Mål/strategier

Intagen strategi i ÖP

Motivering/citat
Den övergripande strategin i översiktsplanen går ut på att styra
bebyggelsen till stråk. Om åkermarken sägs här att landskapet
mellan stråken kan hållas öppet, vilket ”ger förutsättningar för
en sammanhängande grönstruktur och sammanhängande
åkerarealer”. Vidare ges jordbruksmarken en egen
planeringsstrategi:

•
•
•
•

•
•

Alternativ

Jordbruksmarkens värden ställs alltid mot de värden
som skapas av att utnyttja marken för annan verksamhet.
Jordbruksmark bebyggs endast för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen, då lämpliga alternativ
till lokalisering saknas.
En restriktiv hållning råder gentemot ianspråktagande
av värdefull jordbruksmark.
Fragmentering av jordbruksmarken undviks.
Redogörelse för vilket samhällsintresse som tillgodoses när jordbruksmark tas i anspråk
Förtätning är den viktigaste strategin för att undvika
att byggnation sker på jordbruksmark
(Halmstad kommun, 2014 s. 16, 44 )

Hållbar utv.
2030

Tidsramen för öp:n, då inget annat anges

Tidsperspektiv
Historisk
exploatering

Ja/delvis

Ja

1,6 % av kommunens totala åkerareal, eller 365 ha, föreslår
man bebygga under de kommande 16 åren (Halmstad kommun,
2014, s.224).

Förklaras

”Jordbruksmarken är en ändlig resurs, bildad under tusentals
år i en process där inlandsisen malde berg till jord, och odlaren
så småningom förädlade jorden till åker”. (Halmstad kommun,
2014, s.41).

Kollektivtrafik
samhällsutveckling

I ÖP:n sägs att flera områden pekas ut på jordbruksmark och att
det sker i en avvägning med andra intressen: till exempel närhet
till kollektivtrafikstråk och möjlighet att stärka befintliga orter”
(Halmstad kommun, 2014, s.42). Ett resonemang kring de
samhällsintressen som motiverar utbyggnad på jordbruksmark
saknas dock i flera av de aktuella områdena (Steninge,
Gullbrandstorp, Harplinge, Getinge, Trönninge, Eldsberga, med
flera (Halmstad kommun, 2014, s.208).

Framtida
exploatering

Åkermaken som
resurs

Avvägningar

Åkerarealen i Halmstad har minskat med 7,6 procent de
senaste 16 åren, motsvarande öp:ns tidsperspektiv, enligt
Jordbruksverkets statistik. (Halmstad kommun, 2014, s. 224).
Om detta enbart beror på exploatering framgår inte.
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Matprod/matsäk Berörs svepande
erhet

”Med ökad befolkning och en minskning av den odlingsbara
arealen i världen ökar den svenska jordbruksmarkens betydelse
för livsmedelsproduktion under de kommande åren”. (Halmstad
kommun, 2014, s. 41).

4.4.2. Intervjuresultat
Planering: mål och strategier
Gällande mål och strategier för jordbruksmarken förtydligar kommunens översiktsplanerare,
Martina Pihl-Fritsi, det som står i översiktsplanen om den så kallade fingerstrukturen.
"När man ser på våra strategier så handlar det om att kommunen är som en hand, vi kallar det för
fingerstrukturen, att man bygger i befintliga stråk och låter landskapet mellan fingrarna vara så
orört som det går". Hon nämner förtätning som en viktig strategi för att undvika att bre ut sig:
"Förtätning finns med som en grundbult i vår översiktsplan, kan man säga. För brer man ut sig i
Halland, då är det oftast på jordbruksmarken, för det är det vi har".
Hållbar utveckling
Avvägningar
Vad gäller verktyg i värderingen av jordbruksmarken, framhåller Martina att det inte finns någon
checklista, utan att det snarare är tal om olika perspektiv som kompletterar varandra:
Vi använder det vi har med oss, vår kunskap. Vi är en arbetsgrupp som har olika professioner som
har hjälpts åt och då ser man det ju på olika sätt också. Som ekologen ser det ju på ett annat sätt
än jag, och mark och exploateringsavdelningen".
Hon betonar att dessa olika infallsvinklar ska smälta samman, med att det i slutändan politiken
som har det sista ordet. Det är således många avvägningar som i slutändan blir en översiktsplan.
"För varje område finns det jättemycket avvägningar att göra, så det är inte någon enkel uppgift".
Vad gäller värderingen av jordbruksmarken enligt den nationella klassificeringen uttrycker
Martina en viss skepsis över dess tillförlitlighet:
"Det finns en nationell klassning från 70-talet, men den säger absolut inte hela sanningen" "Vi har
försökt att bortse lite från den där skalan, i och med att man har fått lära sig att den inte säger
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hela sanningen, att det finns mycket mer"7.
Martina betonar att det även finns andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i värderingen av
jordbruksmarken, såsom brukandet. En stor sammanhängande areal kan exempelvis vara mer
värdefull i ett helhetsperspektiv, jämfört med en mindre plätt som är svårbrukad, "om man ser
samhällsmässigt" (produktion; min anm.). Detta inkluderas inte i skalan. Vad gäller
utbyggnadsområden på jordbruksmark i dag, betonar hon att det ofta är gamla beslut som ligger
kvar. Här nämns bostäder i Fyllinge och Sofieberg-Kärleken som exempel, liksom industriområdet
i Kårarp utmed E6:an. Vad gäller andra avvägningar som kan vara aktuella mot jordbruksmarken
nämner kommunrådet Henrik Oretorp tågtrafiken, och en framtida utbyggnad av trafiknätet, men
menar att värdet för hållbart resande här kan väga över:
”Det innebär att vi kommer ta jordbruksmark i anspråk för att lyckas lösa det, men det tror jag
ändå är rätt väg, för där är värdet att få fler att åka tåg kontra bil det viktigare. Det är sådana här
avvägningar man måste göra hela tiden” (Henrik).
Åkermarken som resurs
Kommunrådet ser hållbarhet som ett centralt värde för jordbruksmarken. Men vad menas
egentligen med hållbart, med avseende på jordbruksmarken? Han förklarar, och kommer här in på
jordens ändlighet:
”Det är ju en naturresurs, jordbruksmarken. Vi måste vara försiktiga med de resurserna som är
ändliga, och jordbruksmarken är ändlig. Precis som vi inte kan använda hur mycket metaller,
grusåsar eller utvinna ur bergen så mycket som helst”.
Tidsperspektiv
Vad gäller tidsperspektivet för jordbruksmarken i planeringen, så framhåller Martina att det är
2030 och framåt som gäller, men att det egentligen inte är så långsiktigt:
”2030 är inte så långt ändå, när man tänker på fysisk planering där det handlar om ganska stora
investeringar och om man ska få till ny infrastruktur, det gör man ju inte i en handvändning”.
Hon förklarar att de har tagit med pilarna i översiktsplanen för att visa på vart bebyggelsen

7Se

bilaga 9.4 för mer info om klassificeringsskalan
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eventuellt kan utvecklas i en framtid, då man inte kan förtäta längre.
”För förr eller senare kommer man dit också, till förtätningens gräns, och då handlar det om att
man får växa utåt. Om det inte är så att man kan förtäta på andra sätt genom att bygga högre
bebyggelse på befintliga områden”.
Enbart förtätning ser hon inte som ett alternativ: ”När förtätningens gräns är nådd, då stagnerar
vi för då finns det ingen möjlighet att få tillväxt”.
Martina menar att jordbruksmarken historiskt varit lätt att bygga på, då det är billig mark att köpa
in och bygga på, men framhåller att man i kommunen har börjat tänka i andra banor:
”Det kanske inte alltid det billigaste kortsiktigt som är det bästa i längden för oss. Så tänket finns
ju. Och kommer mer och mer”.
Martina anser att kommunen blivit strängare med hushållning av jordbruksmarken, jämfört med
tidigare år. Detta kan man bland annat se i procentsatser över hur mycket jordbruksmark som
pekas ut (se Halmstad kommun, 2014, s. 224). Även Henrik tycker sig se att hållningen blivit
betydligt strängare än den var tidigare kring jordbruksmarken, då kommunen har en tydligare
strategi. Samtidigt betonar han att det har varit politiskt tungrott att komma dit man är i dag och
betonar vissa saker i den nya ÖP:n som han inte är nöjd med, och syftar på den pil som pekar ut
över jordbruksmark i Wapnödalen (klassad 7 - 8 på skalan), vid flygbanan i västra Halmstad:
”Europas bästa jordbruksmark. Där vill jag absolut inte att vi ska exploatera. Men tyvärr har de
största partierna gått ihop så att pilen kommer vara kvar, medan alla andra partier är emot. Och
det tycker jag strider fullständigt mot den strategi vi har. Men det är till 2030, så mycket kan
hända till dess” (Henrik).
Matsäkerhet
Vad gäller jordbruksmarken i förhållande till livsmedelstrygghet, framhåller Martina vikten av
jordbruket mot bakgrund av ett förändrat klimat, då Sveriges möjlighet att producera mat jämfört
med övriga delar av världen kanske höjs. Här betonar hon även en moralisk aspekt:
”Det handlar om att där kanske ta sitt ansvar för den matproduktionen, om det nu blir vi som får
ha de bästa markerna”.
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Henrik kommenterar livsmedelstryggheten i Sverige idag genom att betona beroendeaspekten av
andra länder, och den sårbarhet det för med sig. Han nämner att sårbarheten i Sverige är stor om
det skulle hända någonting i vår omvärld då vi importerar alldeles för mycket. Samtalet leder in på
vad som egentligen menas med sårbarhet, och Henrik förklarar:
”Om vi har x antal produktionsställen, där mat produceras på åkrarna, men behöver y, jag då är
det ju oerhört sårbart skillnaden där emellan, eftersom vi förlitar oss på att vi ska få det via
import. Men händer det något i vår omvärld så kommer ju alla länder se om sitt eget hus, så
funkar det. Och då är vi ju sårbara eftersom vi tyvärr är beroende av import”.
Henrik menar att Sverige redan i dag är långt framme när det gäller att laga ”sund och säker mat”,
men att jordbruksmarken kommer bli än viktigare i en framtid, med tanke på klimatförändringarna
och att jorden i andra delar av världen kommer att bli obrukbar. Utöver klimataspekten lyfter han
bristen på mat och vatten som en potentiell säkerhetsrisk i världen, viktigare än oljan:
”Framtidens bråk mellan stater tror jag kommer handla om mat och vatten det är jag helt
övertygad om. Inte olja, utan mat och vatten”.
Ansvar
Vad gäller den fysiska planeringens roll för hushållning av jordbruksmarken, framhåller Martina
kommunens betydelse genom planmonopolet:
”Självklart är det jätteviktigt hur kommunen tar sina beslut i en översiktsplan, för
jordbruksmarkens vara eller icke-vara så är det ju absolut. Översiktsplanen är rådgivande men
tanken är att den ska ligga ganska säkert, så att man faktiskt följer den när det handlar om att ta
fram detaljplaner eller liknande”.
Martina menar samtidigt att det är viktigt att planeringen är hållbar över lag: ” då är det inte bara
jordbruksmarken det handlar om utan så mycket annat”. Här tar hon resandet som ett exempel och
att kommunen genom planering i stråk kan möjliggöra mer kollektivtrafik med samlad
bebyggelse. Vad gäller ett övergripande ansvar för matproduktion i kommunen finns det i
dagsläget inget sådant menar Martina. Henrik betonar att ansvaret för hushållningen av
jordbruksmarken ligger på alla nivåer, men främst på staten i försörjningsfrågan:
”Vi har ansvar allihop, det går inte att tillverka mat på asfalt, utan det är jordbruksmark, så att på
något sätt överallt, men det formella beslutet får nog ligga på nationen när det gäller
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försörjning”.
Utmaningar och möjligheter
Vad gäller utmaningar för hushållning av jordbruksmarken, nämner Martina den ekonomiska
aspekten, att marken fortfarande är billigare och enklare att bygga på än annan mark:
”Att då säga till mark- och exploateringsenheten att vi ska bygga ut ett område som kommer kosta
fyra eller tio gånger så mycket, det är ju jättesvårt”.
Samtidigt menar hon att politikerna har sista ordet, och tar bostadsbebyggelse i Kvibille som ett
exempel på där kommunen drivit igenom bebyggelse i skog istället för på åkermark. Även om det
inte varit helt lätt:
”Det blev inte så många tomter på en lika stor plätt som ligger i skogen som på åkern. Man hade
räknat med att kanske få ut 20 och så fick man ut 6. Det blev väldigt dyrt”.
Henrik framhåller samtidigt Kvibille som ett exempel där man har gått från ord till handling:
”Man har i alla fall visat att man står fast vi det man sagt. Så det tycker jag är positivt, att man
faktiskt försöker”.
Martina betonar vidare att det inte finns något tydligt lagskydd för jordbruksmarken:
”Man ska tydliggöra vilka intressen som står högre än jordbruksmarken, men det följs ju inte, för
det finns ingen uppföljning på det”.
Henrik ser en utmaning i att kunna möta kommunens befolkningstillväxt, samtidigt som man inte
vill bygga ut på jordbruksmark:
”För att jag vill också att Halmstad ska växa. Och utvecklas, och vara öppet för de människor
som vill flytta hit. Det blir utmaningen”.
Vidare ser Henrik en utmaning i acceptans från samhället vad gäller en annan inriktning på
bebyggelse, att allmänheten är med på förändring:
”Då måste människor förstå att närmiljöerna kommer behöva förändras för att inte ta
jordbruksmark i anspråk. Det är en jätteutmaning”.
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Samtidigt är Henrik hoppfull vad gäller hushållning med jordbruksmarken och inför framtida
matförsörjning. Han spår Sverige lantbrukare som ”vinnare” i klimatförändringarna och att
näringslivet kommer värdesätta jordbruksmarken mer. ”Därför kommer det lösa sig med sig själv,
det är jag övertygad om”. Samtidigt framhäver han vikten av handlingskraft från politiskt håll,
från ord till handling.
”Det krävs politiskt ledarskap i frågan, som inte bara säger saker utan agerar”.

4.5. Intervjuresultat Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en övervakande roll i förhållande till jordbruksmarken i de halländska
kommunerna. I samband med att en kommun skickar ut sin översiktsplan på remiss, behandlas den
av samhällsplaneringsenheten som sedan skickar vidare den internt inom länsstyrelsen för
kommentarer, bland annat till Landsbygdsenheten. Någon särskilt stor tillsyn rör det sig inte om,
enligt Stefan Samuelsson, chef för landsbygdsenheten:
”Jag kan nog säga att det är väldigt svagt, det är inte någon större bevakning, det är det inte.
Någon enstaka gång har det hänt att jag har skrivit det att det här området faktiskt är ett av de
mer bördiga i länet och på riksnivå absolut bland i topp, och kanske olämpligt att bebygga. Då är
det ganska sent, det är ingen som bryr sig om det då”.

Jag frågar om ansvaret ligger på någon annan enhet när det gäller bevakning av
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken, varpå Stefan svarar:
”Njae, det gör det egentligen inte. Det kan ju också vara så att man från miljövårdsenheten, som
mest jobbar utifrån miljöbalkens regelverk, också kan ha synpunkter. Men egentligen bör
jag/landsbygd bevaka det och även miljö utifrån kanske lite olika synvinklar då”.

Informanten tycker sig se emellertid se att diskussionen med kommunerna har ökat de senaste tre
åren kring hushållning med åkermark:
”Dom hör av sig mer till mig för att bygga in det redan i förarbetet i planeringen. Var är den
värdefulla åkermarken?”.
Här ser Stefan att enheten har en uppgift, att redan i planprocessen bistå kommunerna med
informationsunderlag i planarbetet:
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”Då tillhandahåller vi markkartor, som ger någon form av klassificering, att det här området är
bättre än det och så vidare, ur jordbrukets produktionsmässiga synvinklar”.
Vi stannar kvar vid klassificeringsskalan. Stefan förklarar att han anser den vara ett fungerande
verktyg:
”Jag vet om att man säger att den är från -75 och att där måste finnas något som är bättre och
mer vetenskapligt. Men på något vis så utgår den från vad marken har för grundläggande
produktionsförmåga utifrån jordart och lerinnehåll och så. Och det förändras ju inte på... Det får
vara lite längre perspektiv för det”.

Han betonar vikten av informationsarbete i det fortlöpande arbetet med att se över hushållning
med åkermark i kommunerna och berör här jordens ändlighet:
”Det gäller ju att försöka bearbeta kommunerna mer, så att de är mer medvetna om, att när man
väl har asfalterat och byggt åkern så är den faktiskt borta för framtiden sen”.

Även om jordbruksproduktionen kanske inte värderas så högt i dagsläget eftersom vi kan
importera från andra länder, tycker sig Stefan se att medvetenheten kring värdet av
jordbruksmarken har ökat:
”Så har man ändå svängt så att man tycker det är värdefullt att producera vår egen mat och skulle
det hända något ytterligare inom världsordningen med så är det ju ganska olämpligt att leva på
enbart importerade livsmedel”.

5. Analys och diskussion
I denna del kommer resultatet från studien att redovisas och diskuteras, utifrån en jämförelse av
kommunerna. Jag återvänder därför till den inledande frågeställningen som en grund för analysen:
Hur skiljer sig kommunerna åt vad gäller Q1, Q2 och Q3 och vad innebär detta i fråga om
möjligheterna till en långsiktigt hållbar förvaltning av jordbruksmarken för nutida och kommande
generationer?
Som vi såg i resultatet uppvisar Laholm en något större exploatering av åkermarken sett till
andelen av tillgänglig åkerareal bland kommunerna och Falkenberg något mindre. Siffrorna gäller
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dock för en begränsad tidsperiod och säger oss därför inte särskilt mycket om den långsiktiga
utvecklingen. Hur resultatet kan tolkas i förhållande till kommunerna diskuteras vidare nedan.

5.1. Planering
5.1.1. Mål och strategier
Av kommunerna är det främst Falkenberg och Halmstad som har intagna strategier för
åkermarken. Av dessa har endast Falkenberg en strategi med tydlig koppling till
klassificeringsskalan. Laholm har fortsatt ingen strategi för åkermarken intagen i översiktsplanen
(jmf Germundsson & Larsson, 2012), vilket motiveras med att kommunen är omgiven av
jordbruksmark och inte har så mycket annat att bygga på.
I intervjuerna framkommer emellertid att alla kommuner ser förtätning som en viktig strategi för
att undvika att ta åkermark i anspråk, men också av andra skäl såsom hållbart resande. Flera
informanter framhäver även att förtätningen har en gräns (påtalades främst av planerare i
Halmstad och Falkenberg), då kommunerna förr eller senare behöver utvecklas på mark som inte
går att förtäta.
Positiva exempel på där kommunerna värnat åkermark framför andra intressen lyfts också fram. I
Halmstad nämns bebyggelse i skog, Kvibille, som exempel. I Falkenberg har bostadsbebyggelse
styrts till en konstgjord ö (tidigare i industrimark) och i Laholm pågår flera förtätningsprojekt inne
i samhället.
Tolkning och diskussion
Då kommunerna har olika politiska och geografiska förhållanden är en variation i hur de
hushåller med åkermarken förväntad. Vad gäller den politiska sammansättningen kan man vänta
sig en tydlig strategi kring åkermarken i Falkenberg där Centerpartiet är starkt och sedan länge
dominerat i kommunen. Detta ser vi även tecken på i översiktsplanen med en intagen strategi för
jordbruksmarken. Laholm, som traditionellt sett är en agrar kommun, saknar däremot strategi.
Detta kan tänkas hänga samman med den lägre tillväxt som kommunen uppvisar i förhållande till
övriga kommuner. Halmstad och Falkenberg har tydligare strategier och mer resurser sett till
skattekraft och befolkningsunderlag än Laholm som därtill uppvisar mindre befolkningsökning än
övriga kommuner (se bilaga 9.5). Översatt till Hellersteins (2002) forskning kan man här tolka det
som att Halmstad och Falkenberg har större benägenhet att hushålla med åkermarken än Laholm
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eftersom de är mer resursstarka. Ökad befolkning skapar mer resurser i form av skatteunderlag och
ekonomisk försäkring. Att styra bebyggelsen till skog kan då bli en mer realistisk möjlighet för
exempelvis Halmstad än för Laholm, då den senare kommunen har sämre tillväxt och begränsade
möjligheter att finansiera ett sådant projekt. Samtidigt kan man tänka sig att intresseanspråken om
åkermarken blir fler med en ökad befolkning, vilket kan vara till nackdel ur bevarandesynpunkt.
Olikheterna i uttalad strategi för åkermarken behöver inte nödvändigtvis bero på enbart
ekonomiska faktorer. Möjligen kan man tänka sig att Halmstad som länshuvudstad har större press
på sig vad gäller politisk korrekthet i hushållning med åkermark, medan en mindre kommun som
Laholm inte upplever samma tryck på sig att vara föredöme.
Tillgången på åkerareal kan också vara en förklaringsfaktor. Laholm är den kommun som innehar
störst åkerareal samtidigt som det är den kommun som exploaterar mest åkermark. Detta medan
Halmstad visar större villighet att hushålla med marken samtidigt som kommunen har minst andel
areal åker (se tabell i bilaga). Detta resultat går i linje med Hellersteins forskningresultat; att det
kan finnas ett samband mellan åkerareal och områdens benägenhet att skydda den (Hellerstein,
2002)
Hur kan detta då tolkas? Kanske invaggas kommuner med god tillgång på åkermark i en falsk
trygghet. Det finns ju så mycket åkerareal tillgängligt, vad är då problemet med att bebygga den?
Ett överskott på mat i livsmedelsaffärerna och ett stort importflöde kan även vara delar i detta och
en förklaring till varför hushållning med åkermark i relation till mat är en icke-fråga i
kommunernas fysiska planering (Pothukuchi och Kaufman, 2000).
I översiktsplaner och samtal med tjänstemän/politiker talas det mycket om vikten av att hushålla
med den värdefulla åkermarken. Men vad är värdefull åkermark? I Falkenberg kommun tycks
gränsen dras vid åkermark som är klassad 6 på den tiogradiga skalan. ”För jordbruksmark högre
än klass 6 prövas annan användning restriktivt ” (Falkenbergs kommun, 2014, s.19). I Halmstad
sägs att ”en restriktiv hållning råder gentemot ianspråktagande av värdefull jordbruksmark
(Halmstad kommun, 2014 s. 44), men det framgår inte vilken åkermark som är värdefull och
varför. I Laholms översiktsplan talas det mer i allmänna ordalag om att inga onödiga intrång bör
göras på jordbruksmark och i en intervju framgick det som en utmaning att hävda att åkermarken
är för värdefull för att bebyggas när det kommer önskemål från privata exploatörer (se avsnitt 4.3).
Vad är värdefull åkermark och vad räknas som ett onödigt intrång?
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Chefen på Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen, menar att det blivit vanligare att kommuner hör av
sig tidigt i översiktsplanearbetet för att få rådgivning i frågan om var den värdefulla åkermarken
finns. Men samtidigt uttrycks det i denna studie, i både intervjuer och planer, en skepsis mot
skalans aktualitet och relevans som underlag till beslut om markanvändning. Klassificeringen togs
fram på 70-talet och upplevs som ett föråldrat verktyg för att värdesätta åkermarken i förhållande
till ändrade markförhållanden och klimatförändringarnas påverkan.
Detta kan vara en orsak till varför kommunerna har svårt att uttrycka tydliga strategier för
hushållning av åkermark och hur man ska gå tillväga i avvägning mot andra intressen, samt varför
Laholm helt saknar strategi. Uppfattningen att det saknas hjälpmedel för att värdera åkermarken
känns igen från Jordbruksverkets enkätundersökning från svenska kommuner där förstärkt
rådgivning efterlystes i frågan (Jordbruksverket, 2013a). Klassificeringsskalan som verktyg att
värdera åkermarken problematiseras vidare i nästkommande avsnitt.

5.2. Hållbar utveckling
5.2.1. Avvägningar
Hur skiljer sig kommunerna vad gäller avvägningar i hushållning med åkermark? Vilka aspekter
av hållbar utveckling och väsentliga samhällsintressen är det som motiverar att åkermark tas i
anspråk?
Attraktiva bostäder, stationsnära lägen, kollektivtrafik, försörjning, jobb och tillväxt är de
intressen som ofta lyfts fram i motiveringarna för att ta jordbruksmark i anspråk, i såväl intervjuer
som översiktsplaner. Det utan tvekan vanligaste motivet, som går som en röd tråd igenom alla tre
kommuner, är betoningen på att de ligger i ett jordbrukslandskap och att expansionen därför
oundvikligen måste ske på jordbruksmark, förr eller senare. Samtidigt framhåller de alla en
resurshållande inställning gentemot åkermarken ur försörjningssynpunkt.
”Vi ser ju ett stort värde i att vi har en livsmedelsproduktion i Sverige och att vi har den i Laholms
kommun och den vill vi ju värna. Samtidigt ser kommunen självfallet ett stort värde i att
kommunen har möjlighet att expandera” (Thomas).
Vad gäller Laholm ser vi en annorlunda problematik kring jordbruksmarken. I jämförelse med
Falkenberg och Halmstad har kommunen mindre tillväxt och befolkningsunderlag (se tabell i
bilaga) och motsättningen mellan utbyggnad och bevarande framträder tydligare.
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”I Kungsbacka så säger dom till att inte bygga på landsbygden exempelvis för att det drar så
mycket andra kostnader med sig. Dom säger nej, men då har dom hela tiden hög tillväxt. Men vi
här nere som inte har den tillväxten, då är politikerna lite mer benägna att göra kompromisser ”
(Karl-Axel).
En vanlig avvägning i kommunerna var även den mellan hållbara transporter kontra
jordbruksmark för fortsatt mat/energiproduktion. Till exempel i fallet med omlastningsstation för
tung trafik i Falkenberg:
”Så då ska du ställa matproduktion mot någonting som faktiskt skulle kunna minska utsläppet av
växthusgaser, att man flyttar över transporter från väg till järnväg. Och då får vi göra den
motiveringen” (Sofia).
Vad gäller verktyg för att väga jordbruksmarken mot andra intressen ser det ut att i samtliga
kommuner vara en fall till fall situation. Falkenberg är den kommun som främst utgår från
klassificeringsskalan i sin strategi för jordbruksmarken, med skrivning i planen om att åkermark
över klass 6 ”ska prövas restriktivt”. Samtidigt framhåller både planerare och politiker i
kommunen en skepsis till detta sätt att värdera åkermarken. Karteringarna utformades för länge
sedan och relevansen för dagens förhållanden och inför framtiden ifrågasätts, till exempel
avseende klimatförändringar. Liknande synpunkter framförs även i Halmstad och Laholm.

”Det finns en nationell klassning från 70-talet, men den säger absolut inte hela sanningen. Vi har
försökt att bortse lite från den där skalan, i och med att man har fått lära sig att den inte säger
hela sanningen, att det finns mycket mer" (Martina).8
I Halmstad har man valt att inte koppla strategin för jordbruksmarken till bördighetsklass, utan ser
mer till brukaraspekten och storleken på sammanhängande arealer som en viktig aspekt i
hushållning av åkermark, vilket inte inkluderas i skalan. I Laholm trycks det inte lika mycket på
jordgraderings inaktualitet, men samtidigt framkommer i översiktsplanen att ” jordgraderingen
kan ge den felaktiga uppfattningen att jordar med låg klass är oviktiga” och att alla åkermark är
värdefull. Det verkar således finnas en skepsis mot nuvarande värderingsverktyg i samtliga
kommuner. Av kommunerna är det främst Falkenberg som trycker på för nya karteringar.
Från kommunerna hördes röster om att det inte finns någon tydlig statlig viljeriktning kring
8

Se info om skalan i avsnitt 9.4
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frågan, vilket gör det svårare att agera. ”Vi känner att man famlar lite genom att man faktiskt inte
har en tydlig nationell strategi för hela frågan” (Sofia).
I samtalet med chefen på landsbygdsenheten, Länsstyrelsen, betonas dock att jordgraderingen är
fullt användbar och att någon nyinventering inte är aktuell i dagsläget.
Tolkning och diskussion
Samtliga kommuner uttrycker att det är viktigt att hushålla med åkermarken, samtidigt som de inte
är främmande för exploatering av den i avvägning med andra intressen. Detta visar på en
dubbelmoral/polariserad inställningen till jordbruksmarken, vilket känns igen från tidigare
forskningsresultat som ett markanvändningsdilemma (Germundsson & Larsson, 2012).

Även om kommunerna har fina skrivningar om jordbruksmarkens värde pekar alla ut nya områden
på jordbruksmark och även ”reservområden” inför framtida behov. Tillväxt i form av ökat
befolkningsunderlag och nya bostäder tycks vara det överordnade målet. Och inte för inte. Genom
ökad befolkning som flyttar till kommunerna får de ökat skatteunderlag och möjlighet att förse
kommuninvånarna med den service de efterfrågar. Detta är en drivkraft till att ta mark i anspråk
som är väl känd i tidigare forskning (EC, 2012; Abrahamsson et. al, 2010). Samtidigt skapar det
ett tävlingsklimat mellan kommunerna om intäkter (Germundsson & Larsson, 2014). Denna
problematik gestaltas särskilt tydligt för Falkenberg och Halmstad längs dragningen av E6:
”När E6:an lades så kan vi inte bara, från Falkenbergs utveckling säga nej vi vill inte ha några
företag här. Det har man i Halmstad, Varberg och överallt men just vi måste... Det har inte varit
möjligt att stå emot det” (Mari-Louise).
Ekonomins betydelse för hushållning av jordbruksmarken ser vi även indicier på i resultatet av
exploateringen av åkermark i kommunerna, där Laholm som har lägst tillväxt även har exploaterat
mest åkermark. Detta medan Halmstad, som är den mest resursstarka kommunen, exploaterat
något mindre åkermark sett till andel åkermark av totalarealen. Med tillväxt verkar också ett ökat
handlingsutrymme följa, som citatet om Kungsbacka belyser.
Men samtidigt visar forskningen även på att hårdbeläggning av markytor kan öka med bättre ekonomi. Krav på bättre levnadsstandard kan vara en bakomliggande drivkraft till bebyggelse på
åkermark (Nuissl, Lanzendorf & Wittmer, 2009). Rent konkret kan det handla om fritidshus på
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landsbygden, fritidssysselsättningar som tar mark i anspråk och dylikt. Det går följaktligen inte att
ensidigt konstatera att en god ekonomi per se innebär en mer resurshållande inställning till åkermarken. Flera faktorer kan spela in, såsom uppfattningar om det goda livet och livsstilsanspråk
(EC, 2012).
5.2.2. Tids- och rumsskalor
I samtliga kommuners översiktsplaner är det 2030 som är den aktuella planeringshorisonten för
jordbruksmarken. Det finns inte några mål/strategier i kommunerna som sträcker sig bortom detta
perspektiv på drygt 15 år.
I intervjuerna kom inte heller tidsperspektivet i förhållande till jordbruksmarken och framtida
generationer att beröras i någon större utsträckning även om det på sina ställen poängteras. Till
exempel översiktsplanens kortsiktighet mot bakgrund av den globala efterfrågan på mat, vid en
global befolkningsökning. En av informanterna framhöll vikten av att ha långsiktiga mål, men att
även 15 år kan kännas långt bort då budgeten fattas från år till år.
Gällande tidsperspektivet bakåt ser alla kommuner att det har blivit strängare med åkermarken på
senare år. Medvetenheten har ökat. Formellt märks den strängare hållningen även i
översiktsplanerna, i jämförelse med tidigare planer har jordbruksmarken fått en tydligare ställning,
Länsstyrelsen bekräftar bilden, och menar att fler kommuner hör av sig om rådgivning i frågan
tidigt i planeringen.
Samtidigt kan man se att alla kommuner i praktiken fortfarande bygger på åkermark och planerar
utbyggnadsområden i framtiden. Ett argument som ofta återkommer i detta sammanhang är att
åkermarken är det enda som finns tillgängligt att bygga på, och att det ofta är billigare att
exploatera den än annan mark.
I Halmstad finns det emellertid siffror som visar hur mycket man avser att bygga ut kommande
planperiod, i jämförelse med siffror bakåt i tiden, vilket saknas för både Laholm och Falkenberg.
Tolkning och diskussion
Det vi ser hända nu i form av bebyggelse på åkermark runtom i Halland är beslut som fattats flera
år tillbaka, vilket tyder på en viss tröghet i den fysiska planeringen. När det gäller planeringen för
bostäder i Fyllinge, Halmstad, var allt förberett för bostadsbebyggelse sedan flera år tillbaka
genom redan gjorda investeringar i exempelvis infrastruktur. Detta innebär att även om
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inställningen till åkerjorden förändras åt mer resurshållande, kan exploatering dröja kvar längre
som följd av redan gjorda investeringar och tidigare politiska beslut. Gårdagens beslut formar på
så vis dagens landskap, på samma sätt som våra beslut om markanvändning påverkar hur
landskapet ser ut för kommande generationer (Antonsson & Jansson, 2011).
Vidare verkar det finnas ett glapp i tids- och rumsskalan, såsom exempelvis uppmärksammas i
jordbruksverkets undersökning (2013a). Medan besluten fattas på kort sikt och på kommunal nivå,
är åkermarken betydelsefull för global nivå och i ett längre tidsperspektiv. Det verkar således vara
svårt att få med både den tidsliga och globala dimensionen i kommunal fysisk planering för
åkermarken.
Att kommunerna lämnar öppet för exploatering av åkermark på sikt är problematiskt. Inte minst
med, som i Halmstads fall, flera pilar i översiktsplanen (Halmstad kommun, 2014) som pekar ut
mot jordbruksmark som potentiell utbyggnadsriktning efter 2030, eller som i Laholm med
områden som pekas ut som reservområden till 2050 (Laholms kommun, 2014c). Risken är att man
med detta beteende skjuter upp utbyggnadsbeslut på framtiden, då behovet av åkermark kan
komma att öka. Att peka ut arealer efter 2030 kan också vara ett sätt att kringgå sitt ansvar för
åkerjorden genom att skapa en falsk säkerhet för kommuninvånarna. En annan risk är att
jordbruksmarken i dessa områden blir ett osäkert parti för de som brukar den, eller potentiella
brukare. Ovissheten över hur kommunen ska göra med dessa områden i framtiden kan skapa en
ovilja hos brukare att investera och använda jorden (Jordbruksverket 2013a).
Vidare kan den politiska realiteten med korta mandatperioder om fyra år vara en anledning till att
ett långsiktigt perspektiv för åkermarken inte tillämpas (Abrahamsson et.al, 2010). Känslighet för
opinionssiffror av politiker som vill bli omvalda kan bidra till att icke-monetära värden,
exempelvis ekosystemtjänster som matproduktion, kommer i andra hand medan mer kortsiktiga
ekonomiska perspektiv prioriteras för att vinna väljare.

Ekosystemen förser människan med produkter och tjänster som är livsnödvändiga för vår
fortlevnad. Det rör sig bland annat om pollinering av växter, rening av vatten och den föda som
kommer från bland annat jordbrukslandskapet. Till exempel pollineras cirka 70 procent av de
främsta jordbruksgrödorna i världen av insekter. Dessa tjänster är oftast inte synliga i
marknadspriser och kan inte heller prissättas då de är oumbärliga för samhällets existens och
utveckling. (Naturvårdsverket, 2015).
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Vad är egentligen ett långsiktigt perspektiv i förhållande till hushållning med åkermarken i
kommunernas planer? Vart ska gränsen dras? Är 15 år framåt, översiktsplanens tidshorisont,
tillräcklig? Enligt min mening bör perspektivet breddas ytterligare och planeringen inkludera
riskfaktorer i matsystemet i dag såväl som för kommande generationer. Exempelvis vad gäller
försörjningsfrågan i relation till det globala matsystemet. Ett helhetsgrepp där olika
omvärldsfaktorer sätts i samband med hushållning av åkermarken och konsekvenserna tydliggörs,
lokalt och globalt. Hur hänger åkermarken i Halland ihop med utbredning av odlingsmark i andra
länder? Hur kan den sårbarhet som kommer av ett oljebaserat matsystem med stor import hanteras
på lokal nivå? Istället för att peka ut potentiella utbyggnadsområden i framtiden bör fokus vara
det motsatta, att minimera exploatering av åkermark med målet att inte peka ut några nya
utbyggnadsområden på marken överhuvudtaget. Detta då vi med säkerhet inte kan veta om det i
framtiden uppstår behov av den för livsmedelsproduktion, här eller i andra länder (Slätmo, 2014).
En bristsituation på olja, effekter av klimatförändringar, eller konflikter kan göra att behovet av
åkermarken för livsmedelsproduktion ökar. Att skydda marken från exploatering och på så vis
göra det möjligt att bruka den igen närhelst det uppstår behov, ter sig då mer rimligt utifrån
försiktighetsprincipen än alternativet.
5.2.3. Jordbruksmarken är en ändlig resurs
Vad gäller kommunernas syn på jordbruksmarken som resurs fanns det i samtliga översiktsplaner
en skrivning om jordens ändlighet. I Halmstad utvecklas vad detta innebär, däremot inte i Laholm
eller Falkenberg. Rent formellt kan man på så vis konstatera att det finns en medvetenhet om att
jorden är ändlig. I samtal med planerare och politiker kom jordbruksmarkens ändlighet i bland att
beröras, men oftast indirekt i samband med ett aktuellt utbyggnadsprojekt och inte något som
direkt påtalades som ett skäl att hushålla med marken. I en intervju kom ändligheten emellertid
direkt att lyftas fram och förklaras:
”Det är ju en naturresurs, jordbruksmarken. Vi måste vara försiktiga med de resurserna som är
ändliga, och jordbruksmarken är ändlig. Precis som vi inte kan använda hur mycket metaller,
grusåsar eller utvinna ur bergen så mycket som helst” (Henrik).
Åkermarkens ändlighet kom även att belysas utifrån ett riskperspektiv, då exploatering inte går
som man tänkt sig:
”Du lägger stora bostadsområden på jordbruksmarken och sen så är det inte så attraktivt att bo
där och då har du ändå förstört marken och kanske inte får så många hus som växer upp där. Det
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är det som är en risk ” (Karl-Axel).
Från Länsstyrelsens sida framhävdes det att ändlighet är en viktig aspekt att medvetandegöra hos
kommunerna i ett fortlöpande informationsarbete: ”Det gäller ju att försöka bearbeta
kommunerna mer, så att de är mer medvetna om, att när man väl har asfalterat och byggt åkern så
är den faktiskt borta för framtiden sen” (Stefan).
Tolkning och diskussion
Tidigare forskning har visat att lokala myndigheter ofta missar att uppskatta jorden som en ändlig
resurs (Messing & Linner, 2012; Granvik, 2013). Resultatet i denna studie bekräftar delvis denna
bild, men inte helt. Hos samtliga kommuner finns skrivningar i översiktsplanen om
jordbruksmarkens ändlighet och flertalet av informanterna lyfter ändlighet som en viktig aspekt i
hushållning med åkermark.
Men även om det finns tecken på medvetenhet om åkermarkens ändlighet verkar detta inte vara ett
tillräckligt starkt argument för att hushålla med åkermark när det kommer till beslut om
exploatering. Som vi såg under avvägningar är det inte sällsynt att kortsiktiga ekonomiska
intressen väger över för kommunen i syfte att skapa intäkter, medan de mer långsiktiga
perspektiven får stå tillbaka. Hur kan detta tolkas?
Mängden åkermark kan vara en förklaringsfaktor, i enlighet med tidigare resonemang.
Uppfattningen att det finns gott om åkermark kanske gör att problematiken med hårdbeläggning
av jorden inte riktigt känns angelägen, det finns ju mer mark att ta av.
Kanske finns det även en kognitiv aspekt i detta. Till skillnad från exempelvis luftföroreningar i
städer där problematiken upplevs direkt, kan det vara svårt att inse jordens ändlighet eftersom den
ligger under våra fötter. Vår begränsade kognitiva förmåga att ta in komplicerade helheter såsom
jordens ekosystem och det tidsperspektiv som det berör, tusentals år för återbildning, kan också
vara delar i detta. (EC, 2012).
För att nyansera bilden något såg vi i tidigare diskussion om avvägningar att det inte är så lätt att
enbart ställa ekonomiska motiv mot hushållning av åkermarken. Även hållbarhetsanspråk som
behov av att skapa hållbara transportnät och social hållbarhet i form av jobb är motiv till att
åkermarken tas i anspråk. Det finns således flera dimensioner av hållbarhet som spelar in, och
konkurrerar om markanvändningen. Samtidigt finns det en aspekt av åkerjordens ändlighet som är
unik, och särskilt allvarlig. Man kan tänka sig att det finns flera möjligheter att skapa
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arbetstillfällen utan att det nödvändigtvis behöver kräva yta (övergång till mer tjänsteekonomi
exempelvis) och kanske även hållbara transportnät (spårvägar inne i städerna, satsning på
upprustning av nuvarande infrastruktur), men jorden kan inte återskapas på samma sätt när vi väl
har bestämt oss för att exploatera den. Att göra detta kräver tidsrymder som är svåra för människan
att föreställa sig.

Konsekvenserna är dock allvarliga. Varje centimeter jord tar uppskattningsvis 100 år att nybilda
(Bommert, 2011). Det är inte så att vi kan riva byggnaderna vid ett senare skede och sedan odla
upp jorden igen. När vi tar bort det översta lagret av jorden försvinner dess förmåga att producera
ekosystemtjänster och förse oss med föda. Kan vi inte odla någon annanstans istället då, kan man
invända, till exempel i skogen? Skogens jordekosystem fungerar emellertid på ett annat sätt och är
ofta inte lika lämplig för matproduktion som slättmarkerna. Exploaterar vi åkermarken blir den i
princip obrukbar i framtiden, det är den dystra sanningen. När åkermarken blir obrukbar
försvinner även andra värden för framtiden, såsom kulturmiljöer, möjligheterna till att bevara ett
öppet landskap, arbetstillfällen i jordbruket och biologisk mångfald (Slätmo, 2014). Därför är det
av särskild vikt att hushålla med åkerjorden, som en ändlig resurs.

5.3. Matsäkerhet
Så, hur förhåller sig kommunerna till jordbruksmarken i relation till matproduktion och frågan om
livsmedelsförsörjning? Ser de jordbruksmarken som en resurs för matsäkerhet med fokus på
tillgänglighetsaspekten (FAO, 2008; Ericksen, 2007) av begreppet, det vill säga vikten av att
hushålla med åkermark som källa till matproduktion?
I intervjuerna poängteras med få undantag åkermarkens vikt för framtida försörjning, mot
bakgrund av klimatförändringar, befolkningsökningen i världen, och uppgradering av halländsk
åkermark relaterat till detta.
”Våra bönder är ju vinnare i den här klimatförändringen, och det är klart att då kommer
jordbruksmarken bli ännu viktigare för på andra ställen i världen kommer den ju tyvärr bli
obrukbar” (Henrik).
I Halmstads översiktsplan sägs att jordbruksmarken kommer att få ökad betydelse för en ökad
befolkning och minskning av den odlingsbara arealen i världen, men i samband med detta nämns
inga risker med nuvarande matförsörjning. Detta ser vi inte heller i Laholm eller Falkenbergs
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översiktsplaner. I Laholms ÖP lyfts knappt mataspekten alls, och jordbruksmarken som resurs ur
ett risk/-sårbarhetsperspektiv tas överhuvudtaget inte upp. Inte heller i Falkenbergs översiktsplan
kan man se att jordbruksmarken sätts i direkt samband med matsäkerhet. Här sägs att
jordbruksmarken kan vara av en betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning.
I samtalen med politiker och tjänstemän kom risk- och sårbarhetsperspektivet emellertid att
beröras mer utförligt. Hos informanterna fanns exempelvis en medvetenhet om Sveriges
importberoende och vikten av att hushålla med åkermark om det skulle hända inträffa något i
världen som gör att vi inte kan importera. Av några informanter framhävs exempelvis åkermarkens
betydelse i relation till potentiella konflikter. Sveriges nedrustning i försvaret och framtida
matbrist i andra delar av världen lyfts fram som delar i detta. I en intervju kom sårbarheten i
relation till Sveriges livsmedelstrygghet direkt att lyftas fram:
"Vi importerar alldeles för mycket. Därför är sårbarheten ganska stor om det skulle hända
någonting. Det skulle ta tid att få i gång den produktionen igen. Så därför är sårbarheten stor för
Sverige om det skulle hända någonting i vår omvärld" (Henrik).
Att sårbarhet, i förhållande till olja och exempelvis beroende av insatsvaror i jordbruket, inte kom
fram som en tydlig aspekt i de andra samtalen kan bero på min frågeställning som inte alltid följde
samma upplägg/formulerades som på papper (se metod 3.2). Därför kan jag inte säga något
generellt om medvetenheten kring problematiken hos informanterna. Däremot kan en slutsats dras
kring den formella hållningen och kommunernas agerande i förhållande till åkermarken, där vi kan
konstatera att matsäkerhet idag inte ses som en akut fråga då kommunernas översiktsplaner saknar
utvecklade resonemang om åkermarkens vikt i förhållande till matproduktion, samt riskanalys av
potentiella störningar i matsystemet och medföljande konsekvenser för livsmedelsförsörjningen.
Vi ser också tecken på detta i kommunernas fortsatta exploatering av åkermark.
Tolkning och diskussion
Av resultatet redovisat ovan (5.3 Matsäkerhet) kunde det konstateras att åkermarkens värde för
matförsörjning inte berördes i ett sårbarhetsperspektiv med avseende på begränsade tillgångar
såsom olja och insatsvaror (exempelvis fosfor) i jordbruket.
Att översiktsplanerna inte behandlar åkermarkens betydelse för matförsörjning ur ett risk- och
sårbarhetsperspektiv kan tolkas som att de inte fullt tillgodoser kravet i PBL över vad en
översiktsplan ska innehålla. I 3 kap. § 6 sägs att ”översiktsplanen ska utformas så att innebörden
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och konsekvenserna av den tydligt framgår” (SFS 2010:900).
Innebörden och konsekvenserna av översiktsplanerna ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende
på matproduktion berörs knapphändigt. I Falkenbergs översiktsplan sägs det till exempel att
åkermarken kan vara av betydelse för livsmedelstrygghet. Det framhålls inte som något som är av
betydelse. Det är en viktig skillnad och kanske ett tecken på att kommunen inte riktigt tar frågan
på allvar. Vad som menas med en trygg livsmedelsförsörjning är även öppet för tolkning då det
inte förklaras i planen.
Att sårbarhetsperspektivet med nuvarande matsystem inte framhävs i kommunernas planer är
kanske egentligen inte något överraskande resultat i sig, med tanke på tidigare forskning som visar
att mataspekten inte är en väsentlig del av fysisk planering (Grankvist, 2013; Pothukuchi och
Kaufman, 2000). Tillgängligheten på mat och olja, liksom de osynliga kopplingarna i matsystemet
mellan producent och konsument på grund av import kan vara anledningar till detta. Då maten
finns i överflöd här och nu kan det vara svårt att greppa åkermarkens betydelse för vår
livsmedelstrygghet i dag och inför framtiden (Pothukuchi och Kaufman, 2000). Oklara
ansvarsförhållanden för matförsörjning kan också vara en förklaring till varför ett
sårbarhetsperspektiv saknas i den övergripande planeringen, vilket kommer beröras mer i följande
avsnitt.
5.3.1. Ansvar/rollfördelning
Vad gäller åkermarken i förhållande till matproduktion och livsmedelsförsörjning ser alla
kommuner att det har ansvar genom planmonopolet. Samtidigt framhålls av flera informanter att
det krävs ett statligt perspektiv i försörjningsfrågan på ett mer övergripande plan:
”Vi har ansvar allihop, det går inte att tillverka mat på asfalt, utan det är jordbruksmark, så att på
något sätt överallt, men det formella beslutet får nog ligga på nationen när det gäller försörjning”
(Henrik).
En av informanterna lyfte frågan upp ett snäpp till, till EU-nivå:
”Eftersom vår jordbrukspolitik diskuteras väldigt mycket i EU, så tycker jag egentligen det är en
fråga som man borde ställa till EU-parlamentet” (Thomas).
Från planerarna framhålls att kommunen har en viktig roll att spela för hushållningen av
åkermarken, men att det i översiktsplaneringen inte ingår något ansvar för matproduktion:
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”Det ingår inte i översiktsplanen på något sätt att se till något kommunalt ansvar för
matproduktion” (Sofia).
Vidare betonas från samtliga kommuner brukarens roll, att marken faktiskt används till
matproduktion. Här ser de att andra krafter spelar in, såsom lönsamhet:
”Kommunen har planmonopolet och vi kan bestämma att nej, här blir inga tomter på din mark för
det är åkermark. Men vi kan ju inte tvinga någon att bli bonde igen och bruka marken” (Sofia).

I alla tre kommuner lyfts den globala aspekten fram som ett motiv att hushålla med åkermarken,
för människor i andra länder. Denna aspekt framhävs framförallt i samband med
klimatförändringar. Då förutsättningarna i Sverige kan komma att förbättras vid ett varmare klimat
medan de förväntas bli sämre på andra platser, är det viktigt att vi hushåller med åkermarken här
och nu. Den globala aspekten lyftes även i förhållande till ökad befolkning i världen totalt sett, då
behovet på mat kan komma att öka i samband med exempelvis klimatförändringar eller andra
kriser.
Tolkning och diskussion
Det är viktigt att påpeka att dagens situation för den svenska matproduktionen skiljer sig från den
globala. Medan jordbruksarealerna i Sverige minskar, ökar de i andra länder (MA, 2005). Översatt
till Hornborgs teori om ojämna utbyten innebär det att arealer för matproduktion flyttas till andra
platser, med konsekvenser för både människa och miljö. Utbytet sker ofta i områden som är
mindre lämpliga för matproduktion, som till exempel regnskog i Brasilien. (Isaksson, 2012).
Minskning av åkermark i de undersökta kommunerna berör därför inte bara Halland och Sverige
utan även samhällen och ekosystem i andra länder. Bebyggelse på åkermark försämrar
möjligheterna till ett resilient samhälle då den ekologiska försäkringen (den ändliga resursen
åkerjord) går om intet vid exploatering och samhällets förmåga att återhämta sig vid störningar i
matsystemet begränsas (social resiliens).

Det är positivt att se att det finns en medvetenhet om den globala kopplingen i alla kommuner och
den halländska åkermarkens betydelse för matproduktion i andra länder. Samtidigt antyds en
förskjutning i ansvar till staten vad gäller försörjningsfrågan. Staten har till uppgift att sätta
försörjningsmål och ange riktlinjer för markanvändningen, men ännu finns det inga uttalade mål i
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försörjningsfrågan (Isaksson, 2012). Samtidigt har kommunerna ansvar för åkermarken genom
planmonopolet.
Oklara ansvarsförhållanden kan bidra till den polariserade inställningen om hushållning med
åkermark som både tjänstemän och politiker i kommunerna ger uttryck för. Då det saknas en
tydlig statlig strategi i frågan är det kanske inte så konstigt att kommunerna inte alltid lever som de
lär. Samtidigt har de planeringsansvar för själva marken och därigenom ett betydelsefullt
inflytande över åkermarkens framtid då den i princip inte går att återställa när den bebyggts.
Kommunerna känner samtidigt att de famlar då det finns tvivel över klassificeringsskalans
aktualitet och hur man ska gå till väga i avvägningen med andra intressen. Från Länsstyrelsens
håll framkommer att en nyinventering av jordartsgraderingen inte är aktuell i dagsläget. Nu har
emellertid ett dokument från Jordbruksverket kommit ut, som syftar till att hjälpa kommunerna i
de svåra avvägningarna med hushållning av åkermark kontra andra intressen9.
Av vissa informanter framhävdes att förtätning har en gräns då staden måste växa utåt och att det
då är åkermarken som återstår att bygga på, så mycket annat finns inte. Men kan man inte vända
på det och på motsvarande sätt fråga sig om inte tillväxt har en gräns, när den inte längre är
hållbar? Detta beror givetvis på vad vi lägger i begreppet tillväxt.
Menar vi ekonomisk tillväxt enligt den nuvarande marknadsmodellen (se 2.3 resiliens) kan vi vara
vid ett vägskäl. Ständig tillväxt kanske funkar på en planet med obegränsade resurser, men så är
inte fallet på planeten jorden. Forskning visar att vi med nuvarande livsstil och jordbruksmetoder
närmar oss gränserna för vad planeten tål gällande färskvattenresurser, klimat, markanvändning,
fosfortillgångar, landanvändning med mera (Foley, et. al., 2011). Passerar vi dessa gränser finns en
risk att livet för en global majoritet kraftigt försämras med resurskonflikter, ökade klyftor och
hunger som följd då förutsättningarna för matproduktion försämras.
Samtidigt finns forskning som visar att ekonomi och miljö inte behöver rymma en motsättning,
det vill säga att ekonomisk utveckling inte alltid är beroende av att utnyttja naturresurser (SOU
2001:2). Bland de intervjuade politikerna förefaller en rådande föreställning vara att samhällelig
utveckling kräver yta. Att bebygga åkermarken för att attrahera en ökad befolkning eller genom att
sälja marken till industriföretag för att skapa jobb och intäkter. Markdilemmat är en utmaning,
men också en möjlighet och källa till kreativitet. Finns det andra sätt att tänka sig en utveckling av
samhället än bebyggelse på åkermark?
9

En länk till detta material återfinns under ”rekommendationer” (avsnitt 7, s.67).
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Sverige är ett utav Europas mest asfalterade länder (Bengs & Schmidt-Thomé, 2005). En
omställning till ett mer hållbart samhälle med cykel som främsta färdmedel skulle kunna frigöra
mer yta som kan användas till utveckling av bostäder eller exempelvis odlingsmark. Man kan
också tänka sig att det finns andra sätt att skapa jobb än genom att sälja åkermarken till
logistikföretag, såsom exempelvis satsningar på lokal matproduktion.
Som jag ser det handlar ett viktigt förändringsarbete för att skydda åkerjorden även om sociala
normer och levnadsmönster. Krav på bättre levnadsstandard som större hus, fritidsanläggningar
och dylikt, driver utvecklingen mot bebyggelse i städernas utkanter (EC, 2012) vilket i Halland
ofta blir på jordbruksmark. Vidare används 75 procent av åkermarken i Sverige för att producera
foder till djur, vilket är problematiskt av såväl klimat, miljö- som hälsoskäl (Foley, et.al, 2011).
Behöver vi äta så mycket kött som idag? Behöver vi både en villa och ett fritidshus? Här har vi
någonstans alla ett ansvar för åkermarken, att genom våra livsval inte begränsa möjligheterna för
ett bärkraftigt samhälle och framtida generationers möjligheter till matproduktion.
Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att jag med fokus på åkermarken för matsäkerhet inte
utesluter andra vägar till försörjning (till exempel stadsodling, odling av alger eller slutna system
med fiskodling). Sannolikt är ett flertal försörjningsstrategier att föredra ur resilienssynpunkt, då
osäkra förhållanden som klimatförändringar och resursfrågor bidrar till behovet av att utveckla
flera anpassningsstrategier i matproduktionen (Yu et al, 2012). Fysisk planering kan skapa
förutsättningar för en hållbar livsstil, men garanterar inte att det blir utfallet. Planeringen är alltså
inte tillräcklig för att förverkliga planens innehåll och förslag. Politiska beslut och styrmedel som
exempelvis ökad reglering och beskattning av exploatering på åkermark, kan förutom fysisk
planering vara viktiga delar för att hållbar utveckling och beteendeförändringar ska kunna uppstå
(Boverket & Naturvårdsverket, 2010). Bevarande av åkermark kan vara en strategi för att öka
beredskapen i matproduktion inför framtiden och minska sårbarheten vid störningar i matsystemet,
bland andra.
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6. Slutsatser
Följande slutsatser kan dras utifrån forskningsfrågorna:
Q1: Vilka kriterier; mål och strategier, använder sig kommunerna av för att värdera
jordbruksmarken?
•

Kommunerna använder sig inte av några konkreta verktyg för att värdera åkermarken, det
blir istället en fall-till fall situation. Falkenberg är den enda kommun som kopplat sin
strategi för åkermark till klassificeringsskalan.

•

Det finns en skepsis kring värderingsskalans aktualitet och relevans.

Q2: Hållbar utveckling. Vilka tidsramar är aktuella i planeringen för åkermarken och hur ser
kommunerna på åkermarken som resurs? Vilka aspekter av hållbar utveckling dominerar i
avvägningarna för att ta åkermark i anspråk?
•

Samtliga kommuner saknar ett långsiktigt perspektiv i fråga om hushållning med
åkermarken, översiktsplanens tidshorisont på 15 - 20 år framåt som gäller.

•

I samtliga översiktsplaner finns skrivningar om åkermarken som ändlig resurs. Betydelsen
av detta utvecklas knapphändigt i planerna.

•

Endast Halmstad presenterar siffror på hur mycket åkermark som kommer exploateras i
framtiden.

•

Den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling dominerande i avvägningar för att ta
åkermark i anspråk.

•

Globalt ansvar lyfts av alla kommuner som ett skäl att hushålla med åkermark.

Q3: Matsäkerhet. Hur betraktas åkermarken i förhållande till livsmedelsförsörjning och sårbarhet
i kommunerna? Vad ser kommunerna för utmaningar respektive möjligheter med hushållning av
åkermark i relation till matproduktion? Hur ser kommunerna på ansvaret för hushållning med
åkermarken med avseende på livsmedelsförsörjning?
•

Det finns en medvetenhet hos kommunerna om värdet av åkerjorden för matproduktion
relaterat till av klimatförändringar, befolkningsökning och oroligheter i världen.

•

Åkermarkens betydelse för matförsörjning inte överordnad ekonomisk utveckling.
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•

I samtliga kommuner framhävs den statliga rollen i förhållande till försörjning och
strategier för åkermarken.

•

Vad gäller utmaningar inför framtiden med avseende på åkermarken nämns brukarintresset,
lönsamheten för jordbrukaren och ett svagt lagskydd. Bland möjligheter nämns
samexistens av mat- och energiproduktion, ett ökat opinionstryck samt ökad medvetenhet
om åkermarkens betydelse.

Q4: Hur ser hushållningen av åkermark i Falkenberg, Laholm och Halmstad ut i praktiken;
Hur har åkerarealerna förändrats de senaste åren?
•

Åkerarealen har minskat i samtliga kommuner.

•

Störst exploatering i förhållande till yta i Laholm.

Hur skiljer sig kommunerna åt vad gäller Q1, Q2 och Q3 och vad innebär detta i fråga om
möjligheterna till en långsiktigt hållbar förvaltning av jordbruksmarken för nutida och
kommande generationer?
•

Nutida och kommande generationer möter i dagsläget ingen säker matförsörjning i
kommunerna. Inget isolerat fenomen för Halland, gäller både nationellt och globalt. Starkt
lagligt skydd för åkermarken saknas, liksom försörjningsstrategier. Minskning av
åkerarealerna i Halland sker på bekostnad av landarealer och ekosystem i andra länder.

•

MEN. Medvetenheten har ökat och i alla kommuner finns positiva exempel (utveckla) på
där åkermarkens värden prioriterats framför exploatering, till exempel förtätningsprojekt,
konstgjord ö och bebyggelse i skog.

•

Viktigt med ett helhetsgrepp kring åkermarkens betydelse för matförsörjning. Matsäkerhet
är inte lika med tillgänglig åkermark. Åkermarken utgör inte ensamt en
försörjningsstrategi, men är en viktig del i en sådan.
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7. Rekommendationer
Klimatförändringar, ett livsmedelssystem som bygger på import och olja samt ohållbara
konsumtionsmönster och brukningsmetoder är olika aspekter av sårbarhet som påverkar
samhällets hållbarhet, lokalt och globalt. Förändringar kan ske på kort såväl som lång sikt som gör
att behovet av åkermark kommer i ett annat ljus. Det är därför viktigt att vi i samhället bygger upp
en förmåga till anpassning, adaptiv kapacitet, genom att hushålla med åkermarken innan det blir
för sent. Både nu och framåt.
Åkermarkensbetydelse för matsäkerhet kan man tycka är en viktig del att lyfta i en framtidsvision
för mark och vattenanvändningen, vilket ju översiktsplanen faktiskt är. En rekommendation till
kommunerna är därför att på ett tydligare sätt markera åkermarkens värde för
livsmedelsförsörjning i förhållande till sårbarheten i nuvarande livsmedelssystem.
Exempelvis genom att i olika utbyggnadsscenarior analysera konsekvenserna för matproduktion
vid exploatering av åkermark och föreslå alternativa lokaliseringar i så hög grad som möjligt. I
Falkenbergs kommun skulle skrivningen att åkermarken ”kan vara av betydelse för en trygg
matförsörjning” kunna ändras till ”är av betydelse” för att tydligare markera åkermarkens
betydelse inför framtiden.
En positiv aspekt att lyfta fram i studien är att det verkar finnas en utbredd medvetenhet om
problematiken med exploatering av åkermark i kommunerna. Det upplevda markdilemmat kanske
inte behöver överbetonas, då man i en framtid kan tänka sig en utveckling av samexistens mellan
åkermark och andra områden, såsom energi- och matproduktion på samma yta, eller genom att
bygga på gamla industriområden istället för på åkermark.
Jag vill också uppmuntra till erfarenhetsutbyte med andra kommuner då kommunerna ställs inför
en liknande problematik och erbjuder olika lösningar för att hantera den upplevda
markanvändningskonflikten, såsom bebyggelse i skog, byggnation på konstgjord ö, eller genom
olika förtätningsprojekt. Jordbruksverket har vidare sammanställt ett underlag som syftar till att
hjälpa kommuner att hantera avvägningarna kring utbyggnad av åkermark10.

10

Se http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr358.html.
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9. Bilagor
9. 1 Informanter
Sofia Hedberg-Broberg är översiktsplanerare, och sitter därutöver med i olika arbets- och
referensgrupper för klimatanpassning och vattenförsörjning i kommunen. Hon har även en
bakgrund som kommunekolog. Intervjun äger rum på stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 201404-16.
Mari-Louise Wernersson är ordförande för kommunstyrelsen och företrädare för Centerpartiet.
Intervjun äger rum 2014-05-01 på hennes kontor i Falkenbergs stadshus.
Karl-Axel Jansson började arbeta som planeringssekreterare vid kommunen 1980. Bland hans
främsta arbetsuppgifter ingår att göra prognoser och utredningar inom samhällsplanering. Han var
också sammankallade för den tvärsektoriella arbetsgrupp som arbetade med att ta fram nuvarande
översiktsplan för Laholm. Intervjun med honom äger rum den 25:e maj 2014.
Thomas Jönsson är kommunstyrelseordförande i kommunen och företrädare för Moderaterna. Han
har även en bakgrund inom jordbruket. Intervjun äger rum över telefon, den första maj 2014.
Martina Pihl-Fritsi arbetar som planarkitekt vid Halmstads kommun och har haft uppdraget som
projektledare för översiktsplanen. Hon har jobbat i kommunen sedan 2007, och då framförallt med
översiktsplanering/fördjupad översiktsplanering. Intervjun äger rum i Halmstads stadshus,
fredagen den 16:e maj.
Henrik Oretorp är kommunråd med fäste i Centerpartiet, och ordförande för
samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun. Samtalet med Henrik sker över telefon, den 21:e
maj 2014.
Stefan Samuelsson är chef på landsbygdsenheten, en avdelning inom länsstyrelsen som jobbar
med olika landsbygdsfrågor. Intervjun med Stefan äger rum den 8:e maj vid landsbygdsenheten i
Halmstad.
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9.2 Intervjuguide
Presentation av mig och mitt projekt. Humanekologi, examensarbete Göteborgs Universitet.
Undersöker åkermarkens ställning i kommunal planering i Halland.
Fråga om jag får spela in samtalet, förklara hur materialet i sådant fall behandlas (transkriberas).
Fråga om informanten vill vara anonym.
Uppvärmning. Arbetsuppgifter, anställningstid vid kommunen.
Planering
•
•
•
•
•
•

Hur ser planeringen ut idag med avseende på jordbruksmarken i kommunen?
Mål/strategier
Finns det några mål/strategier för jordbruksmarken?
Vilka värden ser kommunen med jordbruksmarken?
Hur värderar kommunen jordbruksmark/åkermark i planeringen?
Hur ser du/kommunen på den nuvarande klassificeringen av jordbruksmark?

Matsäkerhet och sårbarhet
•
•
•
•

Hur ser kommunen på jordbruksmarken i relation till
matproduktion/livsmedelsförsörjning?
Hur ser du på livsmedelstryggheten i Sverige i dag?
Sverige idag 50 procent importberoende/självförsörjande när det gäller livsmedel. Finns
det ett tänk i kommunen kring detta?
Hur ser du/kommunen på sårbarhet i förhållande till jordbruksmarken och/möjligheter till
matproduktion i framtiden? (ex. pålitligheten att insatsvaror i jordbruket ska finnas kvar?)

Hållbar utveckling
•
•
•

Hur ser kommunen på jordbruksmarken som en resurs?
Vilka tidsperspektiv har kommunen i planeringen i relation till jordbruksmarken?
Konkreta utbyggnadsfall: Fyllinge (Halmstad), Torsholmskvadranten (Falkenberg),
Skottorp (Laholm). Vilka intressen har vägts mot varandra i detta fall?

Ansvar och utblick
•
•
•
•
•

Hur ser du på kommunens ansvar/planeringens roll/ när det gäller hushållning med
åkermarken i relation till matproduktion?
Hur ser du på statens roll när det gäller hushållning av åkermarken, i relation till
matproduktion?
Hur ser du på skyddet av jordbruksmark i dag, i lagen?
Är det strängare nu med åkermarken, var det mer liberalt innan?
Vad ser du för utmaningar när det gäller hushållning med jordbruksmark? Vilka
möjligheter?
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9.3 Frågor i textanalysen

Vad är dokumentets syfte/vad vill texten uppnå?

Vilka mål/ambitioner/strategier uttrycks i dokumentet kring hushållning av
jordbruksmarken?

Vilka verktyg/medel/metoder pekas ut för bevarande av jordbruksmark/åkermark i
dokumentet? Möjligheter?

Vad sägs om jordbruksmarkens värde?

Hur definieras begreppet hållbar utveckling i dokumentet?

Vad sägs om jordbruksmarken i relation till hållbar utveckling? Vilka aspekter av hållbar
utveckling relateras till jordbruksmarken?

Vilken bild av jordbruksmarken som resurs uttrycks i dokumentet?

Vad sägs om tidsramarna för jordbruksmarken/planeringen?

Vad sägs om åkermark i förhållande till matproduktion/livsmedelsförsörjning? Sårbarhet?

Vilka samhällsintressen är aktuella i avvägningen mot hushållning av jordbruksmarken?
(Vad sägs om olika samhällsintressen som är aktuella i avvägningen mot hushållning av
jordbruksmarken? /vad sägs om olika anspråk som riktas mot jordbruksmarken?)

76

9.4. Klassificeringsskalan
Hushållning av åkermarken som resurs för matproduktion var i fysisk riksplanering under 1970talet en viktig fråga (Jordbruksverket, 2013). I en utredning om 1971 genomfördes därför en
klassning av åkermarkerna i Sverige på uppdrag av regeringen, i syfte att underlätta
ställningstaganden till hur marken skulle användas ur ett långsiktigt perspektiv (Kallioniemi,
2006).
På en tiogradig skala klassades åkrarna utefter deras ekonomiska avkastningsvärde, baserat på
skördestatistik från slutet av 60-talet (Jordbruksverket 2013). Den högsta klassen i skalan, 10,
anger den mark som har högst värde sett till produktionskapacitet (Kungliga Lantbruksstyrelsen
1971). Det beslutades att klassningen skulle vägleda kommunerna i de bedömningar de stod inför i
fysisk planering.
Det finns synpunkter på att jordgraderingen inte är en relevant metod för att värdera åkermarken i
dag. Bland annat har utvecklingen i lantbruket gått framåt på flera områden, tekniskt, politiskt,
ekonomiskt, sedan skalan kom till. Det som räknades som den mest värdefulla åkermarken 1970
behöver inte vara det som är mest värdefullt i dag. Till exempel kan nämnas lägre klassade
Halländska sandjordar som kan ge lika hög avkastning som lerjordar med utvecklad
bevattningsteknik. På motsvarande sätt finns det högt klassade lerjordar som är mindre värdefulla i
dag i jämförelsevis med förr, till följd av skador från packning genom åren (Kallioniemi, 2006).
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9.5 Kommunfakta
Tabell 2 – kommunvis sammanställning över åkerareal, befolkning, politisk sammansättning, med mera.

Kommun

Falkenberg

Laholm

Halmstad

Vision/mål

”Vi växer för en hållbar
framtid” (Falkenbergs
kommun, 2014a, s.13).

”I Laholm vill vi bli fler
och bättre för en
starkare framtid. Här
förenas livskvalitet och
tillväxt för hållbar
utveckling”
(Laholms kommun,
2014a, s.9)

Visionen avser att spegla
Halmstads långsiktiga
viljeriktning i
symbolisk form av tre hjärtan som
representerar Halmstad som
hemstaden, kunskapsstaden
och upplevelsestaden. ”Halmstads
kommuns utveckling ska vara
långsiktigt hållbar. Detta innebär
att utvecklingen tillgodoser
dagens behov utan att äventyra
kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina
behov”. (Halmstad kommun,
2014, s.8)
Landyta 1 014,13 km²
Åkermark 211,6 km²
Åker/ land = ca 21 procent

Åkerareal/
Landareal
(SCB, 2014)

Landyta 1 108,89 km²
Landyta 882,96 km²
Åkermark 274,86 km² Åker/ Åkermark 223,65 km²
land = ca 25 procent
Åker/land= ca 25
procent

Politik11

C och M

Befolkning
(SCB, 2013)
Skattekraft12
Kr/invånare
resp. index

Scenario

En allians, bestående av
M, C, KD och FP, styr
kommunen

”Femklövern” bestående av M,
FP, C KD och MP

41 912

23 517

94 084

169 189 - 91

166 766 – 90

176 945 - 95

”Prognosen
innebär en ökning med
drygt 2100 personer
jämfört med dagsläget,
varvid man kan förutsätta att 1000 nya bostäder bör byggas”….”Totalt föreslås 300 hektar
ges
en framtida markanvändning som bebyggelseområde, vilket bedöms
kunna ge minst 4500
nya bostäder. Detta är
en omfattning som är
större än det faktiska
behovet” (Laholms kom-

“Den beräknade
befolkningsökningen
till år 2030 är cirka
12 000 personer. I kommunens
bostadsförsörjningsprogram
från 2011 räknas det med att det
till år 2030 behöver byggas cirka
8000 nya bostäder, varav
6500 av dessa är belägna i
staden och resterande 1500
i kommunens orter och på
Landsbygden”. (Halmstad
kommun, 2014, s.88).

“Enligt det huvudscenario
som översiktsplanen
presenterar kommer
kommunen att växa med
8000 invånare till 2030.
Bostadsbehovet kommer i
detta fall uppgå till 3600
nya bostäder”.
(Falkenbergs kommun,
2014a, s.17).

mun, 2014a, s.26,30).

11

Politiskt styre innan valet 2014.
Den beskattningsbara inkomsten per invånare är det viktigaste och vanligaste måttet på kommunal tillväxt”
(Wadström, 2015, 29 januari).
12
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9.6 Karta kommuner och klassificering

Figur 4. Klassning av åkermark i Halland (Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen).
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