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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.  

 

 

Samrådsyttrande över detaljplan Gottbol, Gotthem 2:2 
 

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig ovanstående detaljplan, som syftar till 

exploatering av åkermark i syfte att möjliggöra för bostäder. 

 

Föreningen Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om 

åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion. 

Föreningen begränsar sitt yttrande till de delar av samrådsunderlaget som behandlar 

exploatering av jordbruksmark och dess följdeffekter. 

 

Samrådsunderlaget för Kristinehamns kommuns förslag till möjlig bebyggelse på fastigheten 

Gotthem 2:2 innehåller ställningstagande under planprocessen där kommunen enligt vår 

mening värderat och tolkat lagtexten i miljöbalken på ett sätt där åkermarkens möjliga 

matproducerande förmåga nedgraderats på ett felaktigt sätt. Samrådsförslaget ägnar särskild 

uppmärksamhet åt jordbruksmarkens tidigare användning och odlingsförutsättningar. 

"Planområdets mark är blocklagd, men har inte använts för odling på över 20 år." Den har 

uppenbarligen skötts med bl a putsning av ytorna, eftersom de fortfarande ligger blocklagda 

enligt SAM, och kan därför direkt odlas upp vid behov. De har inte tillåtits att slya igen och 

diken har skötts om. 

 

"Marken är sandig och har varit utmanande att odla utan bevattning". Det beror helt på val av 

gröda, som görs av den som brukar marken. Flera vanliga grödor trivs bäst i just sådan slags 

jord som finns på det skiftet. Då det dessutom finns bevattningsmöjlighet i direkt anslutning 

till odlingen från Skagern är det snarare en mycket lämplig mark för sådan odling. 

I övrigt gör den fragmentisering av jordbruksmarken som blir resultatet av 

åkermarksbebyggelse att rationaliteten i odlingen i trakten blir sämre, då mark som kan 

brukas samtidigt med annan mark försvinner när den bebyggs med hus som omöjliggör 

framtida brukande. 

 

Föreningen vill påtala att Mark- och miljööverdomstolen inte i något överklagat 

detaljplaneärende eller byggnadslov har åberopat markens bördighet vid prövning enligt 3 

kap. 4 § miljöbalken utan endast tagit ställning till om marken ska klassas som 

"brukningsvärd jordbruksmark". De detaljplaner som upphävts har fallit på att kommunerna 

inte visat att planerna inte skulle kunna genomföras genom att annan mark utnyttjats i stället. 

Föreningen förutsätter att Kommunen beaktar sin roll i Livsmedelsstrategin och verkar för att 

dess mål får genomslag vid den fortsatta planeringen. Vi har inte råd med fortsatt nettoförlust 

av god åkermark för vår livsmedelsproduktion. 
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SYNPUNKTER 

 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar 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 Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i planärenden, 

anser att det fortsatta arbetet ska innehålla en striktare användning av miljöbalkens 3 kap. 4 § 

miljöbalken. 

 

Föreningen vill avslutningsvis rekommendera Kristinehamns kommun att ge akt på de allt fler 

kommuner som den senaste tiden aktivt tagit ställning mot bebyggande av åkermark, och 

därmed gett möjlighet för en fortsatt matproduktion. 

 

 För föreningen Den Goda Jorden 

 

 

Slöinge 8 juni 2022 

 

 

Anne-Marie Lindén  

 

Ordförande 
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