
 

 

MOTION till Kommunfullmäktige i Eslöv 

Odla villor eller odla livsmedel? Utforma regler för exploatering av jordbruksmark 

Jordbruksmark är en ändlig resurs. Redan på 1970-talet började man utreda hur man på bästa 

sätt skulle ta hänsyn till högklassig jord i samband med utbyggnaden av tätorter. Trots det har 

cirka 3000 ha i Skåne och Halland, som inte bara är av högsta klass utan också är nödvändig 

för en långsiktigt och hållbar utveckling, gått till hus och vägar bara mellan 2006 och 2010. 

Marken måste tillgodose många behov - boende, arbete, rekreation, livsmedelsproduktion, 

produktion av bioenergi – och även främja olika typer av ekosystem. Tillståndet för många av 

odlingslandskapets arter och naturtyper är nu ogynnsamt eller dåligt. Näst efter skogen finns 

flest rödlistade arter i odlingslandskapet. Naturvårdsverket bedömer att det är omöjligt att nå 

miljökvalitetsmålet med idag beslutade eller planerade styrmedel. Förutsättningarna för att 

långsiktigt bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga bedöms nu som otillräckliga. 

Miljöbalken säger att jordbruksmark är av nationell betydelse och endast bör tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Den bästa jorden bör alltså undantas vid planering av bebyggelse eftersom den har den bästa 

ekologiska produktionsförmågan. Dock innebär detta inte att endast lägre klassad jord ska få 

exploateras, då denna mark också är viktig för mångfalden.  

I väntan på nödvändiga nationella styrmedel bör kommunen utforma riktlinjer för att minska 

exploateringstrycket på jordbruksmarken. Vi bör undvika ytterligare villamattor och prioitera 

balanserad bebyggelse med varierade antal våningar som tar hänsyn till värdefull mark. 

Miljöpartiet har tidigare uttryckt dessa tankar, t.ex. i remissvar angående planerna för Flyinge-

Gårdstånga och nya Sallerup, samt i svar på den enkät som skickats ut av Harlösa Byalag. 

Vi yrkar 

ATT Eslöv utformar riktlinjer för markexploatering som prioriterar en balanserad bebyggelse 

enligt motionens andemening och med uttalad tanke på att bevara högklassig jordbruksmark.  
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