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Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer. 
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. 

2019-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
Sveriges riksdag
10012 STOCKHOLM

Exploateringen av jordbruksmark hotar vår framtida 
livsmedelsförsörjning 
Föreningen Den Goda Jorden, som förmedlar kunskap om åkermarkens stora 
betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och arbetar 
för att skydda åkermarken från att bli förstörd för all framtid, konstaterar att 
kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken är högst varierande och i 
många fall avviker från den rättspraxis som Mark-och miljööverdomstolen 
utvecklat under senare år. I en rättsstat får det inte vara så att det först efter 
överklagande och prövning i högsta instans som en korrekt tillämpning kommer 
till stånd.
99
3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 

Föreningen vill därför att utskottet riktar en uppmaning till regeringen 
att besluta om en förordning till 3 kap. 4 § miljöbalken så att vi får en 

mer enhetlig tillämpning av reglerna om skydd av jordbruksmarken,
att uppdra åt Boverket att i samråd med Jordbruksverket stärka sin 

vägledning till kommunerna avseende sådan planläggning som berör 
jordbruksmark

och
att utskottet tar initiativ till en ändring av 12 kap. 9 § så att det alltid ska 

krävas en anmälan till länsstyrelsen innan jordbruksmark tas ur 
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produktion, d.v.s. att man stryker andra stycket i paragrafen som 
syftar på den prövning som kommunerna är skyldiga att göra men 
som sällan sker. Paragrafen bör således ha följande lydelse:

12 kap. 9 § miljöbalken
 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark 
får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av 
ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.
Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tilllåtlighet har 
prövats i särskild ordning.

Motivering
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har hittills avgjort ca 35 ärenden och slagit fast att 
brukningsvärd jordbruksmark inte får exploateras annat än i de fall då andra 
lokaliseringsalternativ helt saknas. I de flesta fall är det bygglov till enskilda bostadshus som 
har upphävts, men under det senaste året har också ett par detaljplaner och fördjupningar av 
översiktsplan gått samma väg. Därmed har vi fått en tydlig rättspraxis som ersatt den 
osäkerhet som rått alltsedan miljöbalken trädde ikraft för 20 år sedan. 
Det är inte en dag för tidigt. Det svenska jordbruket klarar idag inte av att producera 
tillräckligt med mat för försörjning av vår befolkning. Vi importerar ungefär hälften av vår 
mat. Importen av sådant som vi själva kan producera har ökat kraftigt och uppgår idag till 
närmare en tredjedel av vår konsumtion. Torkan sommaren 2018 borde vara en väckarklocka. 
Ska jordbruket dessutom i framtiden vara fossilfritt, ekologiskt och klara vår matförsörjning 
vid en livsmedelskris behöver vi i stället bevara all vår produktiva åkermark. 
Landsbygdsministern framhåller i tidningen ATL (20 maj) att regeringen ska bli tydligare var 
det är lämpligt att bygga på jordbruksmark eller inte. Men sanningen är den att det redan nu, 
sedan 3 kap. 4 § miljöbalken kom till, är mycket tydligt. Nu finns ett antal prejudikat som 
anger att i stort sett all jordbruksmark är "brukningsvärd" (se foto) och att det i de allra flesta 
kommuner finns annan mark där de "väsentliga samhällsintressena" kan tillgodoses, för att 
citera lagparagrafen. Landet lyder under lagarna, och det är domstolarnas utslag som skapar 
tydlighet och är vägledande för kommunerna.
Den översiktsplaneutredning som landsbygdsministern hänvisar till behöver inte fördjupa sig 
i exploatering av jordbruksmark. Det riskerar snarare att skapa osäkerhet angående gällande 
rätt såvida det inte finns en dold avsikt att luckra upp stoppregeln. Bestämmelsen har funnits i 
decennier. Skälen för att mjuka upp tillämpningen har verkligen inte stärkts, tvärtom. Nu 
strävar vi mot ett mer ekologiskt och fossilfritt jordbruk som dessutom ska vara rustat för ett 
osäkrare klimat.
I stället borde regeringen ge ett uppdrag till länsstyrelserna och Boverket att i samråd med 
Jordbruksverket stärka sin vägledning till kommunerna om den fysiska planeringen med 
koppling till jordbruksmark. Det gäller såväl revidering av översiktsplanerna, som i många 
kommuner inte har hunnit anpassas till det nya rättsläget, som detaljplanearbetet och 
prövningen av bygglov. Många kommuner kör på som tidigare och har inte tagit till sig att 
planeringsförutsättningarna har förändrats. 

Styrelsen för Föreningen Den Goda Jorden

Anne-Marie Lindén
ordf.
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Detaljplanen för villabebyggelse i detta område i Värmdö kommun har upphävts av Mark-och 
miljööverdomstolen (P5876-18, 2019-03-19) med stöd av 3 kap. 4 § miljöbalken. Mark- och 
miljööverdomstolen gick därmed emot underinstansernas beslut. Marken har inte varit i bruk 
på länge, i vart fall inte under de senaste fem åren, men klassas av domstolen som 
"brukningsvärd jordbruksmark".
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