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Sammanfattning  
Sedan 1950-talet har åkermarken i Sverige minskat med en miljon hektar. Samtidigt ökar 
befolkningsmängden stadigt och i Stockholms län beräknas invånarantalet passera tre 
miljoner till 2040. För att kunna möta behoven av både mat, boende och infrastruktur krävs 
noggrann planering för att inte förstöra viktiga möjligheter och resurser för framtida 
generationer. Syftet med rapporten är att med hjälp av en litteraturstudie och en intervju 
undersöka olika marktypers egenskaper och dess lämplighet inom olika användningsområden 
i Stockholms län. Vidare undersöks hur olika marktyper, främst åkermark, värderas i 
kommunernas planeringsprocesser idag. Lämpliga områden för odling respektive byggnation 
karteras också i ArcGIS och jämförs med regionala planer för länet.  
 
Resultatet visar att den enskilt viktigaste egenskapen för vilka marker som är bäst lämpade 
för jordbruk respektive byggnation är den geologiska sammansättningen. För åkermark krävs 
en lerig jordart, det vill säga en mycket liten kornstorlek, för att exempelvis kunna binda 
vatten och näringsämnen till växterna. Mycket finkorniga jordarter som lera och silt är 
däremot mindre lämpliga att bygga ur geoteknisk synpunkt, då främst morän men även berg 
och sand är att föredra.  
Idag räknas åkermarken som ett väsentligt samhällsintresse av nationell betydelse men det 
finns inget som förhindrar kommuner att exploatera dessa områden. Skyddet av åkermark är 
idag ett mycket omdiskuterat ämne och många aktörer, däribland Jordbruksverket och olika 
riksdagspartier, har länge argumenterat för att stärka skyddet av detta. 
 
Mycket av den samhällsplanering som sker idag baseras på den åkermarksgradering som 
utfördes 1971 baserat på skördestatistik från 1969. Den värdering av åkermark som 
kommuner och myndigheter har att utgå ifrån vid bland annat översiktsplanering och 
bedömning av mark är således femtio år gammal. Detta medför en risk att marker prioriteras 
felaktigt och inte utnyttjas på bästa sätt då dess egenskaper kan ha förändrats under ett halvt 
sekel. En ny åkermarksgradering är därför en viktig prioritet.   
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Abstract 
Since the 1950s the arable land in Sweden decreased with a million hectares. At the same 
time the population is steadily increasing and in the region of Stockholm the total population 
number is estimated to reach three million before 2040. To meet the demands of food, 
housing and infrastructure it takes careful planning to not destroy important values and 
resources for future generations. The objective of this report is to analyze different soil 
properties and their eligibility in different areas of use in the region and how soil, mainly 
arable soil, is valued in municipalities planning today. This is done with a literature study and 
an interview and also mapping in ArcGIS. 
 
The result shows that the single most important property in deciding which soils are most 
suitable for agriculture and building is the geological structure. Arable land needs a loamy 
soil to be able to provide water and nutrients for the plants. Building requires a larger size of 
particles and soil types like moraine, rock and sand is more suitable.  
 
Arable land is today considered as a public interest of national importance but there is 
nothing prohibiting municipalities to exploit these areas. The protection of arable land is a 
widely discussed subject and many actors, among others the Swedish Board of Agriculture 
and government parties, has argued to increase the protection.   
 
A major portion of the current community planning is based on the grading of arable land 
made in 1971, based on harvest statistics from 1969. Consequently, the valuation of arable 
land that is accessible for municipalities and authorities is fifty years old. This causes a risk 
that soil areas is wrongly prioritized and not used for the most suitable purpose as its 
properties may have changed during half a century. A new grading of arable land is therefore 
an important prioritization.  
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Nomenklatur 
GIS = Geografiska Informationssystem, programvara som används inom bland annat 
samhällsplanering för att kartera områden 
Natura 2000 = skyddade naturområden enligt EU-lagstiftning 
RUFS = Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
TRF = Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen på Stockholm läns landsting 
SGU = Sveriges Geologiska Undersökning, en svensk myndighet  
Kohesion = molekylära attraktionskrafter mellan de mycket små partiklarna i finjorden, 
medför att jordpartiklarna häftar samman (SGI, 2018) 
Baskatjoner = Positivt laddade näringsämnen 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 
Sedan 2008 bor mer än hälften av alla människor i världen i urbana områden och andelen 
stadsbefolkning i världen fortsätter att öka. För hundra år sedan bodde cirka 220 miljoner 
människor i världens städer, en siffra som 2012 hade ökat till 3,6 miljarder och beräknas 
passera 6 miljarder 2050 (Moström, 2013). Fler människor i städerna kräver naturligtvis 
större stadsområden samtidigt som allt större jordbruksarealer krävs för att möta en ökad 
efterfrågan på mat. Detta kräver en noggrann stads- och samhällsplanering där varken 
tillgången på mat, boende eller energi får försummas.  
 
Globalt sett utgör jordbruksmarken den största delen av landytan, ca 40 %, varav en tredjedel 
är åkermark (SCB, 2013). Skillnaderna mellan världsdelar och länder är dock stora, både 
gällande nuvarande yta samt i utvecklingstrend. Asien har mest jordbruksmark både i 
absoluta tal och procentuellt då mer än hälften av landytan består av jordbruksmark. Europa 
har den lägsta andelen jordbruksmark av alla världsdelar, omkring 20 % av landytan. Sverige 
ligger dock långt under snittet för kontinenten då bara ca 8 % av den totala landytan på 
omkring 403 000 km2 består av jordbruksmark. Jordbruksmarken har ökat globalt sett de 
senaste decennierna, medan skogsmarken minskat både till förmån för jordbruksmark och 
utbyggnad av städer och infrastruktur. I Europa och Sverige är utvecklingen snarare den 
motsatta då mängden jordbruksmark minskat samtidigt som både arealen skogsmark och 
bebyggd mark ökat (SCB, 2013). 
 
För många länder är jordbruket den största produktionen inom landet och utgör en stor del av 
landets BNP, vilket gäller specifikt för fattigare länder (The World Bank, 2016). Möjligheten 
att bruka jorden bidrar till välstånd i samhällen genom arbetsmöjligheter och mat och är 
således en väldigt viktig faktor inom social och ekonomisk hållbarhet. 2010 stod sektorn för 
jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning för 24 % av världens alla utsläpp av 
växthusgaser. Dessa utsläpp kommer huvudsakligen från avskogning, jordbruk samt jord- och 
näringshantering. Koldioxidutsläppen kommer bland annat från att jorden luckras upp under 
jordbruket och frigör det organiska kolet som finns bundet i jorden (IPCC, 2014). 
 
Sedan 1950-talet har mängden åkermark i Sverige minskat med 1 miljon hektar, vilket 
motsvarar 28 % av den ursprungliga åkermarken. I Stockholms län har utveckling dock gått 
ännu snabbare då ca 35 % av åkermarken försvunnit under samma period. Med den standard 
och de behov som finns i Sverige idag beräknas varje person behöva 0,41 ha åkermark för 
matproduktion. 2010 fanns dock bara 0,28 ha åkermark i Sverige per person, alltså ungefär 
två tredjedelar av det som behövs för att kunna försörja landets befolkning med mat (SCB, 
2013). Viktig mark som hade behövts för att öka landets självförsörjning av mat försvinner 
alltså till andra ändamål samtidigt som behovet och befolkningen ökar. 
 
Enligt SGI, Statens geotekniska institut, finns det stora summor pengar att spara genom bättre 
prospektering och grundläggningsarbete vid byggnation, då kostnaden från geotekniskt 
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relaterade skador uppgår till nästan 9 miljarder kronor i Sverige per år. SGI poängterar att de 
flesta skador orsakas av människor och hade alltså kunnat påverkas genom t.ex. bättre 
planering eller fler undersökningar. Enstaka fel kan bli fatala och därmed dyra att åtgärda och 
då är miljörelaterade kostnader från byggande sällan inräknat (SGI, 2013). 
 
Markanvändningen spelar en stor roll i alla dimensioner av hållbar utveckling. Det finns 
mängder med definitioner som försöker definiera hållbar utveckling. I Brundtlandrapporten 
finns en av de mest använda definitionerna om hållbar utveckling som lyder:  

“development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (UN, 2007).  
 
Hållbar utveckling går att analysera från en rad olika synvinklar men några grundpelare som 
alltid brukar återkomma när hållbarhet diskuteras är de sociala, ekologiska och ekonomiska 
aspekterna. Dessa faktorer är beroende av varandra och påverkar varandra i högsta grad 
(Kuhlman & Farrington, 2010). Frågan om hållbar utveckling är alltså komplicerad och en 
kan inte prata om hållbarhet enbart från det ekologiska perspektivet. Alla dimensioner i ett 
miljöproblem måste analyseras för att verkligen förstå vad det innebär och vad dess möjliga 
åtgärder kan innebära. Hållbar utveckling är en central del i samhällsplanering och finns i 
princip lagstadgat i Plan- och bygglagen som tillsammans med Miljöbalken är det som i 
grunden reglerar all den markanvändning som sker och är en stor del av samhällsplaneringen. 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. ((1)Boverket, 2017).  

I Miljöbalken finns ett lagstadgat skydd för jordbruksmarken i form av riktlinjer för hur 
jordbruksmark får exploateras och på vilka grunder (SFS 1998:808). Skyddet ska tillämpas 
av alla som planerar att exploatera mark. 
 
I juni 2018 beräknas den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050, 
antas i landstingsfullmäktige. Planen arbetas fram av TRF på Stockholms läns landsting och 
syftet är att ha en gemensam, långsiktig och hållbar utvecklingsplan för hela Stockholms län 
och dess kommuner. RUFS 2050 ska framförallt sätta riktlinjer för hur och var placering av 
byggnader och kommunikationer ska ske för att möta den växande befolkningen utan att låta 
så kallade gröna värdekärnor och gröna kilar gå förlorade. I RUFS används en 
åkermarksgradering från 1971 som klassar jordbruksmark utifrån skördeavkastning (TRF, 
2018). 
 
Stockholms län är idag den mest tätbefolkade regionen i Sverige och väntas passera tre 
miljoner invånare 2040 (Boverket, 2012). Fler bostäder krävs samtidigt som efterfrågan av 
mat ökar. Detta ställer stora krav på att nyttja de markresurser som finns på ett hållbart sätt. 
En effektiv samhällsplanering hos kommunerna som utgår från markens egenskaper är 
nödvändig för att tillfredsställa de ökande behoven i länet.  
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka olika marktypers egenskaper och dess lämplighet för 
jordbruk och byggnation i Stockholms län samt att undersöka hur detta implementeras i 
kommunernas planeringsprocesser idag. Detta syftar till att med hjälp av samhällsplanering 
bidra till en regional hållbar utveckling. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Identifiering av indikatorer hos en mark/jord som lämpar sig för jordbruk respektive 
byggnation och kartera dessa. 
Granskning av hur marktyper, framförallt åkermark, värderas inom samhällsplanering idag. 
Kartläggning av hur planprocesserna inom länet och främst hos kommunerna går till. 
 
Utifrån dessa frågeställningar ska syftet nås: 

● Hur arbetar kommuner och andra aktörer med samhällsplanering kopplat till 
markanvändning idag? 

● Vilka marktyper passar bättre för byggande respektive jordbruk? 
● Hur värderas och används odlingsbar åkermark? 
● Hur kan denna kunskap användas för att förbättra samhällsplaneringen och 

utnyttjandet av markerna i Stockholms län?  

1.4 Metod  
Arbetet genomfördes i tre olika huvudmoment vilka är en litteraturstudie, en intervju samt en 
kartering i GIS. Rapporten inleds med en litteraturstudie, främst baserad på vetenskapliga 
rapporter, utgivningar från myndigheter och universitet samt fackböcker i ämnet. 
Litteraturstudien är en kartläggning av tidigare forskning inom området och bas för det vidare 
arbetet. Den innefattar ämnen som markens egenskaper, förutsättningar för byggande, odling 
och hållbar utveckling.  
Här undersöks även kommunernas och länsstyrelsernas verksamhet kopplat till 
samhällsplanering. Arbetsmetoder, riktlinjer och regler studeras för att få en uppfattning om 
hur processerna och hur olika markområden prioriteras och värderas. Majoriteten av den 
informationen kommer från kommuners och myndigheters egna hemsidor. Två kommuner 
och deras respektive översiktsplaner har också granskats och jämförts. 
 
En intervju har utförts med en planhandläggare som jobbar på Länsstyrelsen för Stockholms 
län.  Syftet med intervjun var att få inblick i Länsstyrelsens arbete och för att vidare kunna 
göra en realistisk bedömning av markområden och planprocessen. Intervjun fokuserade 
främst på Länsstyrelsens roll i planprocessen i länet, deras samarbete med kommunerna samt 
hur de regionala riktlinjerna tas fram och appliceras. En sammanfattning av intervjun finns att 
läsa i Bilaga 1. 
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1.4.1. Kartering i GIS 
Geografiska informationssystem, GIS, är ett dataprogram för att analysera, presentera och 
kartera områden utifrån ett urval faktorer. Faktorerna kan vara i det närmaste vad som helst 
men i det här fallet har bland annat jordarter, jordbruksmark, bebyggelse och regionalt 
planerad grönstruktur varit huvudfokus. Genom arbetet i GIS karterades Stockholms län 
utifrån dess markegenskaper och användning idag. Detta kopplades till kommunala och 
regionala planer för att analysera huruvida planerna nyttjar marken på ett bra och hållbart 
sätt. Den programvara som använts för karteringarna i rapporten är ArcMap 10.3.1. Data för 
arbetet i GIS hämtades främst från SGU, Lantmäteriet, Länsstyrelsen och RUFS 2050. 
Genom datainsamling till GIS kartlades hur markanvändningen ser ut i dagsläget, var det 
finns jordbruksmark och hur de regionala planerna kopplas till detta. Grundläggande faktorer 
som hav, sjöar och mark har tagits fram och klippts mot Stockholms läns gränser. Därefter 
har dataskikt som jordbruksmark, åkermarksgradering och grönstruktur från RUFS lagts till.  
 
Den data som har använts i GIS är: 
Från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har följande kartunderlag använts:  
Jordarter 1:25-100K © SGU 

- jordarter_25-100k_jg2  
 
Från geodatatjänsten GET, som är ett samarbete mellan olika myndigheter, har data hämtats. 
De kartskikt som använts i GIS-karteringen från GET är följande: 
GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet 

- Polygonskikt för kommunindelning (AK) 
- Polygonskikt för sjöar (MS) 
- Polygonskikt för hav (MH) 

GSD - Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet 
- Ytskikt med byggnader (BY) 
- Ytskikt med anläggningar eller områden (BA) 

 
Från TRF så har data hämtats. Datan hämtad från TRF innehåller datamängden 
Jordbruksblock (© Jordbruksverket) och som i sig innehåller uppgifter om maximalt 
stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner. Datan om den samlade 
jordbruksmarken innehåller även åkermarksgraderingen (© Länsstyrelsen). Datan Den 
regionala grönstrukturen är endast ett kartförslag till RUFS 2050 och kan komma att ändras 
efter juni då landstingsfullmäktige ska ta beslut om förslagen. 
De kartskikt som använts i GIS från TRF är följande: 
Jordbruksmark och skog i Stockholms län © TRF 

- Ograderad_JBB (Jordbruksblock) 
- JBB_graderad_enl_Lst 
- Lst_graderad_ej_JBB 

Dessa tre kartskikt kombinerade utgör det samlade jordbruksmarken i Stockholm.  
Den regionala grönstrukturen (Planförslag) © TRF 

- Grönstruktur_RUFS2050  
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Även en karta med förslag på lämpliga områden för odlingsmark respektive byggnation har 
tagits fram. Vilka egenskaper som har bedömts relevanta har grundat sig på rapportens 
litteraturstudie. Betydelsefulla markegenskaper och befintliga värden som bebyggelse, vatten 
och regional grönstruktur har sammanställts. Då skalan på datamängderna var liten har två 
enskilda kommuners markanvändning granskats och jämförts. 
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2. Resultat  

2.1 Markens egenskaper  
Idéen om att en mark kan vara bättre lämpade för vissa ändamål bygger på en rad olika 
faktorer. En egenskap som vattenhållande förmåga påverkas av storleken på markpartiklarna, 
det geografiska läget, omkringliggande anläggningar och mycket mer. Det är alltså komplext 
att analysera markens olika egenskaper.  

2.1.1 Näring  
En odlingsbar mark tar lång tid att bygga upp då det krävs komplicerade processer. Markens 
naturliga kretslopp är invecklat och exempelvis beror näringsinnehållet på bland annat 
berggrundens ålder och vittringsgrad, en process som tar tusentals år. 
 
Fosfor är vitalt för fröbildningen hos en växt och kan bära genetisk information och 0,1-0,5 
% av växtens torrsubstans består av fosfor. Många odlade jordar kan få fosforbrist på våren 
då hastigheten på jämviktsreaktionerna som krävs för att det ska finnas växttillgängligt fosfor 
är temperaturberoende (Jordbruksverket, 2003). Det växttillgängliga kvävet i marken finns i 
olika former av nitrat och ammonium. Genom processen mineralisation bryts organiskt 
material ner och frigör ammonium. Nitrifikationsprocessen oxiderar ammonium till nitrat. 
Kvävehalten i marken anger hur mycket oorganiskt kväve som finns tillgängligt för växterna 
och brukar anges i en kvot mellan organiskt kol och organiskt kväve (Gustafsson m.fl., 2010). 
Är kvoten låg finns det mycket organiskt kväve som kan göras växttillgängligt genom 
mineralisation. Vid kvoter på 25 och högre råder oftast kvävebrist ((1) SLU Markinfo, 2007). 
 
Markens mineralinnehåll är av stor vikt för dess näringsinnehåll då vittringen, en process där 
mineral bryts ner till växttillgänglig näring och vätejoner konsumeras, skapar näring i marken 
(Gustafsson m.fl., 2010). Vittringen beror av storleken på markpartiklarna där jordar med 
mindre partiklar har högre vittringsbenägenhet än jordar med större partiklar ((2) SLU 
Markinfo, 2007).  
 
Katjonbyteskapacitet är den förmåga en mark har att binda positivt laddade joner till sina 
markpartiklar. Dessa positivt laddade joner är katjoner som uppstår vid vittring och som 
växter sedan kan ta upp som näring. Katjonbyteskapaciteten ger en indikation på hur mycket 
näring olika marker kan tänkas innehålla. Markpartiklarnas storlek har betydelse för 
katjonbyteskapaciteten då ju mindre de negativt laddade markpartiklarna är, desto större 
kontaktyta med de positivt laddade katjonerna finns det (Gustafsson m.fl., 2010). 

2.1.2 pH 
Variationer i markens pH kan påskynda eller sakta ner processer.  
När pH-värdet sjunker så ökar vittringen och mer mineralnäringsämnen frigörs till 
markvattnet samtidigt som vittringen buffrar pH-sänkningen genom att processen konsumerar 
vätejoner (Gustafsson m.fl., 2010). 
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Växters upptag av baskatjoner är en markförsurande process då de byter ut vätejoner. Denna 
försurning ingår i ett naturligt kretslopp som vi människor har stört genom hög avverkning av 
växter och skog. Naturligt så återgår baskatjonerna till marken när en organism dör och bryts 
ner och försurningen den orsakade skulle då vara neutraliserad. Vid avverkning så tas dessa 
baskatjoner bort från kretsloppet och marken försuras på så sätt mer för varje skörd. 
(Gustafsson m.fl., 2010). 

2.1.3 Geologisk sammansättning 

En jords sammansättning beror till exempel på hur stor andel organiskt material den 
innehåller eller fördelningen mellan markpartiklarnas kornstorlek och påverkar många 
egenskaper hos en jord, som stabilitet och dräneringsförmåga. I tabell 1 redovisas de 
vanligaste fullständigt sorterade jordarterna i Sverige samt några av deras egenskaper 
(Olofsson m.fl., 2017). 
 
Jordart Kornstorlek, 

diameter (mm) 
Kapillär stighöjd 
(cm) 

Övriga egenskaper 

Grus 2-60 0-3 Friktion. Risk för ras 

Grovsand 0,6-2 3-10 Friktion. Risk för ras 

Mellansand 0,2-0,6 10-30 Friktion. Kallas även 
mo. Risk för ras 

Finsand 0,06-0,2 30-100 Friktion. Kallas även 
mo. Risk för ras 

Silt 0,002-0,06 100-3000 Kohesion. Kallas 
även mjäla. Risk för 
skred/jordflytning 

Ler >0,002 >3000 Kohesion. Risk för 
skred/jordflytning 

Tabell 1: Sorterade jordarters egenskaper  

(Olofsson m.fl., 2017) 
 
Den vanligaste jordarten i Sverige är dock morän, som är en osorterad blandning av 
ovanstående jordarter. I morän varierar sammansättningen och lerhalten mycket och därmed 
också dess egenskaper. 
Relativt vanliga jordarter med inslag av organiskt material är torv och gyttja. Torv består av 
rester av olika växter och finns främst på myrar och våtmarker. Gyttja är organiskt material 
som avsatts i vattenmiljöer som sjöbottnar och liknande. Det förekommer ibland som 
gyttjelera, det vill säga blandat med icke-organisk lera till exempel på jordbruksmarker. 
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Jordarter går också att dela in i glaciala och postglaciala typer, det vill säga sådana sediment 
som har avlagrats före respektive efter den senaste istiden.  
 
Den kapillära stighöjden motsvarar hur högt vattnet kan stiga i jordarten på grund av 
ytspänningskrafter i porerna. Detta beror främst på kornstorlek och visar hur hög den 
vattenhållande förmågan är i marken. Kapillariteten är högst relevant till exempel gällande 
tjälskador och dränering. Trots att lera har en större teoretisk kapillär stighöjd än silt har den 
sistnämnda en högre kapillär stighastighet och är därför till exempel ännu mer tjälfarligt. 
Även permeabilitet, det vill säga genomsläpplighet för en vätska i jordarten, beror på 
kornstorleken och ju mindre kornstorlek desto lägre genomsläpplighet. En lera har en 
permeabilitet i storleksordningen <10-9 m/s (Olofsson m.fl., 2017).  
 
Den mängd hålrum som finns i jordvolymen, även kallat porositet, påverkar markens 
egenskaper. Stabilitet hos en mark kan värderas utifrån markens porositet. En stor mängd 
hålrum ger låg stabilitet på grund av partiklarnas potentiella förskjutningar och en mark med 
låg porositet ger hög stabilitet. Detta innebär att icke sorterade jordar har i regel högre 
stabilitet på grund av dess låga porositet och välsorterade jordar lägre stabilitet. Porositeten 
påverkar även permeabiliteten, som är en jords förmåga att släppa genom vatten, så att större 
mängd hålrum ger större genomsläpplighet. När jordar innehåller organiskt material så ökar 
porvolymen och kompressibiliteten (Andréasson, 2015). 
 
Kornstorleken och den geologiska sammansättningen i de översta jordlagren är av stor 
betydelse för placeringen av en växtodling. Den kapillära förmågan bör vara hög så att växten 
kan tillgodogöra sig tillräckligt med vatten, samtidigt som rötterna måste kunna tränga ner i 
jorden (Danfors m.fl., 1997).  

2.2 Förutsättningar 
Vid olika markanvändningar så krävs olika förutsättningar i marken. De förutsättningar som 
krävs för bebyggelse och odling kommer presenteras nedan.  

 2.2.1 Förutsättningar för byggnader  
I Sverige täcks större delen av berggrunden av morän och grus, även kallade friktionsjordar, 
vilka är bra och stabila grunder för bebyggelse. Beroende på bergets sprickzoner kan berg 
vara mer eller mindre lämpat för byggnationer, men för byggnader ovan mark spelar 
sprickzonerna mindre roll.  
 
Finkorniga kohesionsjordar, lera och silt, är känsliga vid byggnation och kan ha problem med 
sättningar, tjäle och skred. På många platser i landet täcks moränlagret av ett lerlager, och för 
att hålla stabiliteten står husen i dessa områden på pålar som går ner i gruslagren under leran. 
Lera håller mycket vatten vilket innebär att om vattenmängden i lerlagret skulle minska så 
förändras också markens struktur och stabilitet och byggnaderna kan skadas. Byggnationer på 
lera är därför känsliga för variationer i grundvattennivå. Gamla och värdefulla byggnader 
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som det svenska riksdagshuset riskerar att skadas på grund av landhöjningen och den därmed 
förändrade vattennivån. Om vattennivån sänks, till exempel på grund av inläckage i 
tunnelbyggen, måste vatten infiltreras ner i leran för att inte riskera sättningar. Under 
byggnationen av Hallandsåstunneln läckte så mycket vatten in att grundvattennivån sänktes 
med 80 meter, en geoteknisk missberäkning som inte kunnat lösas med infiltrering av vatten 
(Andréasson, 2015).  
 
På grund av Sveriges långa, kalla vintrar uppstår det ibland problem med stark tjäle, vilket 
bland annat syns tydligt på vägar som höjs upp och spricker på grund av snabb isbildning 
underifrån. Problemen är störst i norra Sverige, men även i Stockholmsregionen är tjälskador 
en risk som behöver värderas vid hus- och vägbyggen. Generellt är att ju högre silthalt i 
marken desto högre risk för tjälskador i marken. Även leriga jordar kan ha problem med tjäle, 
medan de mer grovkorniga jordarterna som morän, grus och sand inte är känsliga för tjäle. 
Vid kraftiga regn på silt- och lerjordar fylls marken med vatten vilket minskar kohesionen 
och därmed hållfastheten i marken. Skred kan då utlösas och ödelägga hela byar, vilket har 
skett vid flertalet tillfällen i Sverige och kostat människor livet (Andréasson, 2015). 
 
Grundläggningskostnaden för att bygga på jordar med hög lerhalt är enligt SGI högre än att 
bygga på berg eller mer grovkorniga jordarter. I den totala beräkningen ingår kostnader för 
schakt, fyllning och stabilisering. Även riskfaktorer som sättningar, släntstabilitet samt 
vattenrelaterade problem spelar en stor roll vid ekonomisk beräkning av grundläggning. Vid 
byggnation på berg kan förberedande sprängning krävas men även inräknat detta är 
kostnaderna generellt lägre än att bygga på lera (Rogbeck m.fl., 2015). 
 
Om byggnation ska ske på förorenad mark ska det först saneras så att det inte utgör någon 
risk för människor, djur eller natur. Föroreningarna kan spridas vid byggnation och aktivitet 
och kan potentiellt tränga in i husen och skada det och de boende. Vid projektering klassas 
områdena i fyra grupper, från låg till mycket hög risk för föroreningsspridning. Utifrån detta 
tas sedan beslut om huruvida åtgärder behöver tas och vad marken är lämplig att användas 
till. En förorenad mark behöver alltså inte innebära att det inte går att bygga på platsen, men 
dock ökade kostnader och risker. (SGU, 2018). 

 2.2.2 Förutsättningar för jordbruksmark  

Hur väl en mark lämpar sig för odling och jordbruk beräknas ofta i ekonomisk avkastning 
och för att en åkermark ska vara effektiv krävs rätt kemiska och geologiska förutsättningar. 
Jordbruksmarker går generellt att dela in i två kategorier, åkermark (odling) samt betesmark.  
 
Åkermark är inte särskilt flexibla eller lätta att skapa och dess placering i landskapet är heller 
ingen slump. En bra åkermark kräver goda geologiska förutsättningar och biologiska samspel 
och dessa tar lång tid att bygga upp. I Sverige är det generellt sätt bra förhållanden för 
jordbruk på grund av att det är ett nederbördsrikt land vilket gynnar marken då den tillförs 
vatten ofta. Sverige har också en naturligt god kvalitet på jorden då den största delen av 
marken består av unga sediment som inte är söndervittrade vilket innebär att marken inte är 
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urlakad på mineral. Värdet av den svenska jorden är således naturligt högt i jämförelse med 
andra länder trots att större markytor används för jordbruk i andra länder (KSLA, 2012). 
Även inom Sveriges gränser finns det stora variationer gällande kostnad och 
skördeavkastning på åkermarken. Dyrast är åkermarken bland annat i Skåne och i 
Stockholmsregionen, med ett maxpris omkring 180 000 kr per hektar (SCB, 2013).  
 
Matjorden, som ligger längst upp på marken, har en stor betydelse för möjligheten till att 
bruka jorden då det bland annat är det jordlager som har högst mullhalt. Mull är organiskt 
material som har blivit nedbrutet och gör att marken får högre vattenhållande förmåga, bättre 
jordstruktur och kan transportera näringsämnen lättare. För att odling ska kunna ske på en 
mark krävs en mullhalt på minst 3,5 % och gärna högre. Matjorden är även den del av 
marken som starkast påverkas av förändringar och det kan finnas stora variationer i mängden 
näringsämnen av olika typer (Backlin, 2005).  
 
Även om det är fördelaktigt att odla på marker som från början har goda näringsförhållanden 
och pH så måste nästan alltid ämnen som fosfor, kalium och kväve tillföras för att optimera 
förutsättningarna och därmed skörden samt krävs kalkning kontinuerligt när en mark brukas. 
Jordarten en mark har är dock oföränderlig.  
 
För att växterna ska trivas får inte åkermarken vara för sur. Den rekommenderade pH-halten 
varierar beroende på mullhalt och lerhalt. En låg mullhalt kräver ett högre pH, medan en hög 
lerhalt också kräver ett högre pH. Generellt rekommenderas ett pH kring 6,0 på åkermark, 
men i mycket mullrika jordar med låg lerhalt kan pH-värdet vara så lågt som 5,0 
(Jordbruksverket, 2018). 
Vid pH 7 så är den optimala basmättnadsgraden 70 % och är basmättnadsgraden lägre än det 
så är marken i behov av kalkning (Albertsson, 2001).  Marken försuras vid odling då 
grödorna tar upp basiska näringsämnen samt nedfall av föroreningar därför behövs kalkning 
när en jord brukas kontinuerligt för att höja pH-värdet. Det går även att strukturkalka för att 
ändra markens struktur och minska fosforförluster (Jordbruksverket, 2018). 
 
Fosfor och kalium är sådana ämnen som kan bibehållas i marken från år till år och det är 
därför mycket viktigt att analysera markens halter och behov innan gödsling sker. Halterna 
kan delas in i en lättlöslig och svårlöslig fraktion, där den lättlösliga fraktionen är det som är 
mest avgörande gällande behov av gödsling. I Jordbruksverket rekommendation för gödsling 
2018 bedöms fosforhalter under 4-8 mg/100 g torr jord som i behov av fosfortillförsel för 
bland annat korn. För grödor som potatis krävs mer fosfor och för höstvete krävs mindre. 
Högre halter än 8-12 mg/100g torr jord rekommenderas ej på grund av risk för spridning och 
övergödning i vattendrag då all fosfor inte kan bindas. 
Rekommendationerna för kaliumgödsling fungerar på samma sätt och Jordbruksverket 
rekommenderar att tillskott av kalium krävs där halten är under 8 mg/100g torr jord. Behovet 
är ofta större på jordar med låg lerhalt (Jordbruksverket, 2018). 
 
Även kvävehalten har stor inverkan på skörden, men då tillförsel av kväve har störst inverkan 
på grödorna under det år det ges så spelar gödning större roll än markens ursprungliga 
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kvävehalt. Markens upptag av kväve och kvävehalt mäts därför oftare i jämförelsen vår och 
höst snarare än år till år. De rekommenderade halterna av kvävegödsel skiljer sig kraftigt 
beroende på område och gröda, exempelvis är rekommendationen i Svealand för brödvete ca 
120-270 kg N/ha medan det för kornmalt är ca 60-170 kg N/ha. Mer kvävetillförsel än de 
rekommenderade halterna är inte lämpligt då risken för kväveutlakning ökar 
(Jordbruksverket, 2018). 
 
Odling av energiskog benämns ofta som salixodling då de består av olika arter i pilfamiljen, 
på latin Salix spp.. 2010 odlades salix på 0,5 % av åkermarken, motsvarande ca 13 000 ha, 
och främst i regionen kring Mälaren och i Skåne (SCB, 2013). Förutom att användas för 
energi genom förbränning så används salix för dess renande egenskaper på bland annat 
åkermark. Växten kan ta upp tungmetaller och näringsämnen och nyttjas även ibland som ett 
steg i rening av avloppsvatten och på avfallsdeponier. Salix är en snabbväxande gröda som 
kan skördas ungefär vart fjärde år, och skotten behöver bytas efter ca 20-25 år. Det är då 
fördelaktigt att plantera andra växter på marken några år innan en ny salixplantering för att 
alla de gamla skotten ska försvinna. Växten trivs bäst med goda närings-, ljus- och 
vattentillgångar och vill ha ett pH-värde över 6 ((1) Jordbruksverket, 2013). Grödan kräver 
tillförsel av fosfor och kalium för maximal avkastning. Vid användning av avloppsslam som 
gödselmedel täcks hela växtens behov samtidigt som slammet kommer till nytta 
(Jordbruksverket, 2018). Lönsamhet är svår att uppnå på mindre odlingsarealer och 
salixskiften bör vara minst 5 sammanhängande hektar. Det krävs också utrymme för att lägga 
skördad salix och vändplats för maskiner (Danfors m.fl., 1997).  
 

2.3. Åkermarksgradering 
Åkermarksgraderingen utgår från 1969 års skördesstatistik i 421 stycken ersättningsområden 
i Sverige och visar den ekonomiska avkastningen som en kan få av en viss mark (Kungliga 
Lantbruksstyrelsen, 1971). Graderingen gjordes med bakgrunden att det skulle underlätta 
samhällsplaneringen. Markerna är klassade utifrån produktionskapacitet relativ varandra. 
 
Metoden som användes för att klassa marken utgick från kalkylmässiga beräkningar utifrån 
tillgänglig statistik av den brukade åkerns ekonomiska avkastning. Detta kompletterades med 
erfarenhetsmässiga bedömningar utifrån lantbruksnämndernas detaljkunskaper av den 
brukade åkerns ekonomiska avkastningsvärde för att inte få missvisande gränsdragningar i 
bedömningen. Den erfarenhetsmässiga bedömningen gjordes av lokal expertis i 
ersättningsområdena där bedömningen utgår från åkertäthet, ekonomiskt läge, kännedom om 
odlingsbetingelser och åkermarkens arrondering. Beräkningarna utfördes med data på 
skördeskadeersättningar och gav ett genomsnitt inom så kallade ersättningsområden. Datan 
som användes togs då årligen fram av SCB och var normskördevärden per hektar åker inom 
ett visst ersättningsområde. Merkostnad för specifika grödor räknades även in i detta 
normskördevärde.  
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I åkermarksgraderingen kommenteras felkällor som bland annat att jordbrukares skicklighet 
varierar och påverkar normskördevärden på dess åker. Områdesindelningen är även av stor 
betydelse för graderingen men att den har varierande kvalitet inom landet vilket kan ge stora 
skillnader inom områden (Kungliga Lantbruksstyrelsen, 1971). 
 
Enligt åkermarksgraderingen som gjordes 1971 så finns klasserna 1-5 i Stockholms län och 
de definieras enligt: 

- Klass 5 20 % högre normskördar än medelförhållandet i länet  
- Klass 4 10 % högre normskördar än medelförhållandet i länet  
- Klass 3 Medelförhållandet i länet  
- Klass 2 10 % lägre normskördar än medelförhållandet i länet  
- Klass 1 20 % lägre normskördar än medelförhållandet i länet 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2016).  
Majoriteten av klassad åkermark i Sverige, enligt åkermarksgraderingen, är i klass 2-5 och 
den klassning med störst antal hektar i landet är klass 3.  

2.4. Markanvändning i Stockholms län 
I detta stycke kommer markanvändningen och exploateringen av mark i Stockholms län 
presenteras.  

2.4.1.  Exploatering av mark 

Stockholm är det mest tätbebyggda länet i landet, med en bebyggnadsgrad på omkring 14 %. 
Av detta är ungefär 60 % bostadshus och fritidshus, medan 23 % är vägar, järnvägar, 
flygplatser och hamnar. I flera av de mest centrala kommunerna som Stockholm, 
Sundbyberg, Solna och Danderyd är minst hälften av marken bebyggd. Idag är 14,7% av 
Stockholms läns yta jordbruksmark, det vill säga ungefär lika mycket som den bebyggda 
ytan. Trots att detta är nästan dubbelt så högt som riksgenomsnittet är det mycket mindre än 
de närliggande länen (Uppsala, Södermanland samt Östergötland) som alla har över 20 % 
jordbruksmark (SCB, 2013). 
 
Sedan 1950-talet har arealen åkermark i Stockholms län minskat med närmare 35 %, vilket är 
över det nationella genomsnittet på 28 %. Användandet av åkermarken har varierat kraftigt 
under decennierna, stora delar har blivit skogsmark eller bara vuxit igen med sly. En del av 
det som har försvunnit har också gått åt till växande tätorter och infrastruktur. 1960 fanns 
cirka tre miljoner åkermark i Sverige, varav 68 000 ha åkermark gått förlorat till 
tätortsexpansioner (SCB, 2013).  
Mellan 2011-2015 exploaterades 130 ha jordbruksmark, varav 104 ha åkermark, i 
Stockholms län, det vill säga bebyggdes till den grad att marken inte går att återställa till 
åkermark igen (Jordbruksverket, 2017). Det finns dock stora variationer inom länet. Den 
största delen åkermark i absoluta tal exploaterades i Sigtuna och Norrtälje kommuner, medan 
den överlägset största andelen, 6,5 % av kommunens åkermark, exploaterades i Järfälla. 
Motsvarande siffror för länet mellan 2006-2010 var 134 ha jordbruksmark respektive 117 ha 
åkermark ((3) Jordbruksverket, 2013). Det betyder att 1,3 promille av länets åkermark 
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exploateras varje femårsperiod. Jämförelsevis innebär det att ungefär 185 fullstora 
fotbollsplaner med jordbruksmark eller den yta som krävs för att försörja närmare 300 
personer med mat försvinner vart femte år. 
 
Järfälla är en av de kommuner i Stockholms län som räknar med en stor befolkningsökning 
och expanderar inför de kommande årtiondena. Kommunen räknar med att växa med 30 000 
människor till 2030, och är samtidigt den kommun i länet som exploaterat störst del av sin 
åkermark sedan 2010 (Jordbruksverket, 2017). I den översiktsplan som antogs i 
kommunfullmäktige 2014 presenterar kommunen sin plan och strategi för att möta behoven 
på ett hållbart sätt. Översiktsplanen baseras till stor del på målen i RUFS 2010 och betonar 
hållbar utveckling, men kommunen gör också sin egen tolkning och värdering i flera 
aspekter. Då RUFS sätter stort fokus vid att bevara de så kallade gröna kilarna, skriver 
Järfälla kommun i rapporten: 

 
“Framtidsbilden innebär att viss odlingsbar mark tas i anspråk för bebyggelse”  

(Järfälla kommun, 2014) 
 
Ett av de mål från RUFS 2010 som kommunen nämner specifikt är “Säkra värden för 
framtida behov”. I översiktsplanen, som genomgående förespråkar ökad bebyggelse, bedöms 
dock den bebyggelseutveckling som planeras i kommunen innebära negativ påverkan på 
gröna områden, ekosystemtjänster och vattenmiljöer.   
 
En kommun som lagt större fokus på jordbruksmark i sin framtidsstrategi är Botkyrka 
kommun i södra delen av länet. I sin översiktsplan från 2014 skriver kommunen om att 
bevara jordbruksmark som ett av sina mål för ett klimatsmart liv. Dessutom ska alla grusåsar 
utom en i kommunen användas för vattenrening. Syftet med att bevara jordbruksmarken är 
enligt kommunen att säkra matproduktion inför framtiden samtidigt som det anses 
fördelaktigt att samla kollektivtrafik och liknande vid större knutpunkter för att då kunna 
hålla en hög servicekvalitet på välbesökta områden. Jordbruksmarkerna i kommunen är 
generellt klass 4-5 enligt åkermarksgraderingen, vilket är högre än länssnittet. I de fall som de 
centrala knutpunkterna konkurrerar om jordbruksmarken bedömer kommunen att 
exploateringen kan vara viktigare än att bevara jordbruksmarken (Botkyrka kommun, 2014). 
 
Trots en regional översiktsplan som RUFS har alltså kommunerna i länet mycket utrymme 
för egna tolkningar och prioriteringar i sin samhällsplanering. Dessutom finns det ett annat 
stort dilemma som kan påverka kommunernas inställning till att bevara jordbruksmark 
särskilt i Stockholms län. I Boverkets “Bostadsmarknadsenkät, 2017” uppger samtliga 
kommuner i Stockholmsregionen att det råder underskott av bostäder (Länsstyrelsen, 2017). 
Bostadsbristen i Stockholms län är allmänt känd och har bland annat lett till diskussioner om 
höga hyror och långa bostadsköer. Till 2050 beräknas befolkningen i Stockholms län 
dessutom att öka med 50 % och den redan hårt ansträngda bostadsmarknaden kommer möta 
ytterligare utmaningar (TRF, 2018). Förutom nya bostäder kommer befolkningsökningen 
kräva utbyggnad av service och infrastruktur, vilket i många fall kräver att ny mark 
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exploateras. I Bostadsmarknadsenkäten beskriver också ett flertal kommuner att 
bostadsbyggandet begränsas av andra allmänna intressen ((2) Länsstyrelsen, 2017).  

2.4.2. Jordbruk och bördig mark 
Åkermarksgraderingen är en frekvent återkommande källa i den verkliga 
samhällsplaneringen. I det preliminära förslaget för RUFS 2050 används 
åkermarksgraderingen för att konkretisera rådgivningen kring bebyggelse av 
åkermark/betesmark som annars hänvisar till Miljöbalken som säger att exploatering av 
jordbruksmark endast får ske om väsentligt samhällsintresse finns. Vad ett väsentligt 
samhällsintresse är definieras ej. Det uttrycks även att bebyggelse ska prioriteras i “regionalt 
prioriterade bebyggelselägen som stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen, primära 
bebyggelselägen samt i landsbygdsnoderna” ((1) Länsstyrelsen, 2017). 
Länsstyrelsen använder ofta åkermarksgraderingen i deras rådgivning mot kommunerna. De 
gjorde ett ställningstagande om brukningsvärd jordbruksmark där de hänvisar till graderingen 
och att jordbruksmark i klass 3-5 ska undvika att exploateras ((1) Länsstyrelsen Stockholm, 
2017).  
 
Jordbruksverket gav 2013 ut en rapport kring exploatering av jordbruksmark som kritiserar 
tillämpningen av lagar som berör jordbruksmark hos kommuner ((2) Jordbruksverket, 2013). 
Enligt rapporten finns det inte några större problem med att värdera riksintressen, vilket kan 
bero på länsstyrelsernas tillsynsansvar över riksintressen samt deras makt att överpröva och 
häva kommunala planer i de fallen. 2015 lämnande Riksintresseutredningen ett betänkande 
kring “Planering och beslut för hållbar utveckling” där de lägger fram ett förslag om att lägga 
till begreppet “väsentligt allmänt intresse” i Miljöbalken 3 kap och definiera detta:  
En definition av områden av väsentligt allmänt intresse införs i 3 kap. MB. Ett mark- och 
vattenområde är av väsentligt allmänt intresse, om marken, vattnet eller områdets fysiska 
miljö i övrigt på grund av sina egenskaper ur ett långsiktigt nationellt, regionalt eller lokalt 
hushållningsperspektiv har en väsentlig allmän betydelse.  
I Miljöbalken 3 kap finns begreppet “väsentligt samhällsintresse” som anses vara snävare och 
inte ser markanvändningen i ett tillräckligt stort perspektiv. Det föreslås även att 
länsstyrelsens befogenhet ska utökas till att de ska kunna överpröva planer som rör frågor 
kring jordbruk enligt: 
Bestämmelser införs i PBL om att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till översiktsplan 
och detaljplan ska ange om förslaget innebär att bestämmelserna om brukningsvärd 
jordbruksmark i 3 kap. 10 § miljöbalken inte följs [...]. Länsstyrelsen ska överpröva ett beslut 
om detaljplan och kan upphäva det om planen inte tillgodoser dessa bestämmelser. 
(Riksintresseutredningen, 2015). 
 
Jordbruksverket gav 2015 ut “Kommunens möjligheter att bevara och utveckla 
jordbruksmarkens värden” där de listar verktyg och styrmedel för att skydda 
jordbruksmarken i landet. De skriver bland annat att det går att tolka olika frågor ifrån 
Miljöbalken 3 kap. 4§, dessa frågor är: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
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2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
3. Varför är förutsättningarna att ta en annan mark i anspråk inte tillfredställande? 

(Eklund & Sernbo, 2015) 
I samma rapport hänvisar de till åkermarksgraderingen som gjordes 1971 och säger att den 
används men är i delar inaktuell. 
 
Motioner kring att göra värdefull jordbruksmark till ett riksintresse har lämnats in till 
riksdagen av flera partier. 2012 lämnade Miljöpartiet och Socialdemokraterna båda in 
motioner om att göra åkermarken till ett riksintresse, båda fick avslag (Motion 
2012/13:C304) (Motion 2012/13:C427).  2017 lämnade Centerpartiet in en motion “Skydda 
den värdefulla åkermarken” som även den diskuterar hur Miljöbalken 3 kap. 4§ är bra i teorin 
men brister i praktiken. Det vill säga att skyddet som lagen ska ge åkermarken inte tillämpas. 
Dock framhåller Centerpartiet inte att jordbruksmarken ska klassas som ett riksintresse utan 
att termen “väsentligt samhällsintresse” istället ska definieras bättre.  

2.5. Åkermark i planprocessen 
Alla kommuner har planmonopol på den mark som ligger inom kommunens gränser. Det 
innebär att ingen annan än kommunerna planerar för hur marken ska användas. De allmänna 
prioriteringarna som finns inom kommunen angående markanvändningen finns i 
översiktsplanerna. Dessa översiktsplaner måste miljöbedömas om de kommer påverka miljön 
avsevärt. I verkligheten innebär det nästan alltid att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
göras i samband med översiktsplanen ((2)Boverket, 2016). Översiktsplanen syftar till att 
presentera den långsiktiga planeringen inom en kommun och måste redovisa grunddragen 
för: 

- Mark- och vattenanvändningen 
- Allmänna intressen 
- Riksintressen och miljökvalitetsnormer 
- Utveckling, bevarande och användande av den byggda miljön  
- Samordning med nationella och regionala mål  
- Landsbygdsområden i strandnära lägen 

(SFS 2010:900 Plan- och bygglag).  
 
Detaljplaner är något som enbart kommuner kan ta fram och anta och de syftar till att besluta 
hur bestämda områden ska användas och bebyggas. En detaljplan krävs ibland för att få 
bygglov och tas till exempel fram när en mark ska bedömas om det är lämpligt för 
bebyggelse. Markanvändning i enlighet med detaljplanen får ske när som helst under den tid 
som planen gäller för och enbart efter tiden för detaljplanen har gått ut får den ändras eller 
hävas ((3) Boverket, 2016). I en detaljplan måste kommuner bestämma och ange gränserna 
för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, samt bestämma användningen för 
områdena (SFS 2010:900 Plan- och bygglag).  
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Länsstyrelsen har under översiktsplaneprocessen och detaljplaneprocessen ansvar över att 
informera berörda myndigheter om aktiviteter som kan påverka dem samt har tillsynsansvar 
för vissa punkter som kallas länsstyrelsens ingripandegrunder. Dessa ingripandegrunder är: 
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,  
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,  
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,  
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller  
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (SFS 2010:900 
Plan- och bygglag).  
Riksintressen är de som finns listade i Miljöbalken 4 kap. 2-8§§ (SFS 1998:808 Miljöbalken).  
 
Under granskningstiden av en detaljplan, som är tre veckor, ska länsstyrelsen lämna ett 
yttrande och i det yttrandet ska länsstyrelsen bedöma planen utifrån deras ingripandegrunder. 
När sedan en kommun har antagit en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor bedöma om 
planen ska överprövas eller inte. Från den tid då länsstyrelsen har begärt en överprövning av 
detaljplanen så måste beslut om upphävning av planen tas inom två månader. Planer som är 
antagna efter 1 juni 2016 ska dock överprövas av mark- och miljödomstolen (Boverket, 
2017).  
 
Även fast länsstyrelsen tycker det är olämpligt att bebygga jordbruksmark så är det ingen 
prövningsgrund och sådana planer tas aldrig in för prövning till länsstyrelsen. De tar dock 
fram underlag för att stödja kommunerna i arbetet med samhällsplaneringen och planeringen 
för markanvändningen inom kommunen. Därtill ger de i uppdrag till andra myndigheter att ta 
fram underlag för specifika frågor (Personlig kommunikation - Lisa Palmér, 2018). 
 
Enligt Miljöbalken (3 kap. 4 §) är jord- och skogsbruk av nationell betydelse enligt 
formuleringen: 
Brukningsvärd jordbruksmark får 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. 
Det är dock inte definierat som ett riksintresse vilket är det som innebär tillsynsansvar för 
länsstyrelsen. Att det inte benämns som ett riksintresse innebär i sin tur att det inte är en 
prövningsgrund för länsstyrelser när kommunala planer bedöms. Kommuner måste dock ta 
jordbruket i hänsyn i enlighet med miljöbalken när de planerar men det är inget som behöver 
följas upp. Enligt jordbruksverket efterlevs inte denna lag i den utsträckning som lagen 
kräver. Sveriges kommuners exploatering av jordbruksmarken verkar inte heller minska 
utifrån karteringar som jordbruksverket har gjort ((2) Jordbruksverket, 2013). Under perioden 
2011-2015 exploaterades ungefär 3000 hektar jordbruksmark i Sverige vilket är en liten 
minskning jämfört med tidigare femårsperiod. Detta innebär att ett landområde med åkermark 
motsvarande Eskilstuna exploateras på fem år. (Jordbruksverket, 2017).  
 



22 
 

I RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen), som tas fram av Stockholms 
läns landsting, värderas naturområden och värdefull naturmark som grönstruktur och närmare 
bestämt gröna kilar, gröna värdekärnor och gröna svaga samband. Dessa begrepp är 
övergripande och klassar sammanhängande områden som en “enhet” istället för att 
klassificera specifika markområden. I RUFS ligger mycket fokus kring grönområden på att 
de ska ses som sammanhängande och menar att områden som är klassade som Natura 2000, 
naturreservat och biotopskydd inte speglar det helhetsperspektiv som behövs. Konkret är de 
gröna kilarna minst 500 meter breda och är sammanhängande områden med rekreation-, 
natur- och kulturmiljövärden. De gröna värdekärnorna, som värderas högst, är ofta 
naturreservat eller riksintressen och är områden som ligger inom de gröna kilarna. De gröna 
svaga sambanden är mindre än 500 meter i bredd och ingår i de gröna kilarna. I RUFS 
använder de sig även av åkermarksgraderingen i både kartor och text. Det står, som 
Länsstyrelsen också säger, att åkermark i klasserna 3-5 ska undvika att exploateras i största 
möjliga mån. RUFS används av kommuner som underlag när de tar fram översiktsplaner 
(TRF, 2018).  
 
2016 lade Regeringen fram en proposition “En livsmedelsstrategi för Sverige” där det 
övergripande målet för propositionen var: 
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara 
mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska (Prop. 
2016/17:104).  

2.6. GIS  
I detta avsnitt presenteras arbetet som gjorde i GIS samt hur det utfördes.  

2.6.1 Klassificeringar  
Utifrån litteraturstudien har viktiga egenskaper och förutsättningar för byggnation och 
jordbruk identifierats och avgränsats. Både för jordbruk och byggnation har markens jordart 
bedömts vara den enskilt viktigaste egenskapen för att avgöra markens lämplighet. 
Grovkorniga jordarter som morän, grus och sand lämpar sig väl för byggnation då de är 
stabilare än lera och silt. Risken för sättningar och skred är lägre i de mer grovkorniga 
sorterna på grund av lägre kohesion mellan partiklarna och mindre vattenhållande förmåga. 
Berg utgör också en mycket stabil grund för bebyggelse men kräver förarbete som 
sprängning eller liknande vilket kan bli kostsamt.  
 
För åkermark krävs en lerig jordart för att kunna odla. Leran håller mycket vatten vilket är 
vitalt för växterna samtidigt som jordarten kan aggregeras så att rötterna har möjlighet att 
växa. Silt som också är mycket finkornigt och håller mycket vatten aggregeras inte och det 
finns då ingen plats för rötterna att växa. Egenskaper som pH och näringsinnehåll är viktigt 
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för växtligheten i en åkermark men dessa går att justera genom gödsling och kalkning. 
Uppstartskostnaden för en åkermark med goda pH- och näringsförhållanden är lägre då det 
krävs mindre förarbete, men eftersom kalk och gödsel behöver tillföras kontinuerligt vid 
jordbruk togs dessa faktorer inte med i karteringen.  
 
I arbetet användes datan Jordarter 1:25-100K © SGU över Stockholms län. 
De jordarter som bedömdes vara lämpliga för jordbruk i datafilen Jordarter 1:25-100K © 
SGU var: 

- Glacial lera 
- Lerig morän 
- Moränlera 
- Postglacial finlera 
- Postglacial grovlera 
- Postglacial lera 

 
De jordarter som bedömdes vara lämpliga för bebyggelse i datafilen Jordarter 1:25-100K © 
SGU var: 

- Grusig morän 
- Morän 
- Postglacial sand 
- Sandig morän 
- Svallsediment, grus 
- Urberg 

 

2.6.2 Resultat av GIS-kartering 
 
Bild 1 och 2 visar den samlade jordbruksmarken, det vill säga de graderade och ograderade 
jordbruksblocken samt åkermarksgraderingen, respektive endast åkermarksgraderingen i 
Stockholms län. 
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Bild 1: Samlad jordbruksmark inom Stockholmsregionen  

Skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet och Jordbruksmark och skog i 
Stockholms län © TRF (i samarbete med Lantmäteriet och Länsstyrelsen) 
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Bild 2: Åkermarksgraderingen  
Skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet och Jordbruksmark och skog i 
Stockholms län © TRF (i samarbete med Lantmäteriet och Länsstyrelsen).  
 
Vid jämförelse med Bild 1 och Bild 2 går det att se att åkermarksgraderingen inte täcker all 
jordbruksmark som finns idag vilket är ett tydligt tecken på att den är delvis inaktuell. I 
datamängden för de samlade jordbruket är en stor del från datamängden Jordbruksblock och 
den datan innehåller endast de marker som lantbrukare har sökt stöd för någon gång och 
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gäller inte marker under 0,1 hektar. Det finns alltså mark utöver vad dessa två karteringar 
visar och data på de markerna har inte hittats.  
 
Bild 3 och 4 visar grönstrukturen från RUFS 2050 respektive de områden som ingår i den 
samlade jordbruksmarken men inte täcks av den regionala grönstrukturen enligt RUFS. 
Grönstrukturen är de regionalt prioriterade grönområden som TRF har pekat ut.  
 

 

Bild 3: Den regionala grönstrukturen och den samlade jordbruksmarken  

Skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet och Jordbruksmark och skog i 
Stockholms län © TRF (i samarbete med Lantmäteriet och Länsstyrelsen) samt Den 
regionala Grönstrukturen © TRF. 
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Bild 4: Jordbruksmarken som faller utanför planförslaget till den regionala grönstrukturen  

Skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet och Jordbruksmark och skog i 
Stockholms län © TRF (i samarbete med Lantmäteriet och Länsstyrelsen) samt Den 
regionala Grönstrukturen © TRF. 
 
Kartan visar de områden som ingår i den samlade jordbruksmarken men inte täcks av den 
regionala grönstrukturen enligt RUFS 2050.  
 
På Bild 5 och Bild 6 är de markområden som bedömts vara lämpade för jordbruk markerade i 
en lila färgskala.  
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Bild 5: Marktyper i Järfälla kommun lämpade för jordbruk 
Marktyper som lämpar sig för jordbruk samt den samlade jordbruksmarken, befintligt 
bebyggelse och den regionala grönstrukturen skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © 
Lantmäteriet, Jordarter 1:25-100K © SGU, Den regionala grönstrukturen (Planförslag) © 
TRF, Jordbruksmark och skog i Stockholms län © TRF samt GSD - Fastighetskartan, vektor 
© Lantmäteriet. 
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Bild 6: Marktyper i Botkyrka kommun lämpade för jordbruk  

Marktyper som lämpar sig för jordbruk samt den samlade jordbruksmarken och den 
regionala grönstrukturen skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet, 
Jordarter 1:25-100K © SGU, Den regionala grönstrukturen (Planförslag) © TRF, 
Jordbruksmark och skog i Stockholms län © TRF samt GSD - Fastighetskartan, vektor © 
Lantmäteriet. 
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Bild 3 visar att den regionala grönstrukturen täcker en del av det aktiva jordbruket i 
Stockholm men missar mycket speciellt i norra delen av Stockholmsregionen. Detta värderas 
inte som något negativt eller positivt i sig då vissa områden måste prioriteras högre än andra. 
Bild 4 visar att det finns mycket jordbruksmark som inte ingår i grönstrukturen. Med det sagt 
så går det att se från Bild 5 och Bild 6 att stor del av jordbruksmarken inom kommunerna 
Botkyrka och Järfälla finns inom grönstrukturen. Utifrån Bild 3 går det att se att det i 
kommuner som Norrtälje, som ligger längst norrut, och Södertälje, som ligger sydväst, inte 
finns mycket planerad regional grönstruktur. Bild 5 och Bild 6 visar att den största delen av 
jordbruksmarken ligger på den mark som bedömdes vara lämpad för odling. Dock nyttjas inte 
all den lämpliga åkermarken till jordbruk enligt kartorna. 
 
På Bild 7 och Bild 8 är de områden som är markerat med rosa de som bedömts vara mest 
lämpliga för jordbruk och de röda områdena är de som lämpar sig bäst för bebyggelse. De 
gula områdena är jordarter som inte bedömdes vara lämpliga för vare sig jordbruk eller 
bebyggelse. 
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Bild 7: Marktyper och bebyggelse i Järfälla kommun 
Marktyper som lämpar sig för bebyggelse respektive jordbruk samt den befintliga 
bebyggelsen, skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet, Jordarter 1:25-
100K © SGU samt GSD - Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 
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Bild 8: Marktyper och bebyggelse i Botkyrka kommun. 

Marktyper som lämpar sig för bebyggelse respektive jordbruk samt den befintliga 
bebyggelsen, skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © Lantmäteriet, Jordarter 1:25-
100K © SGU samt GSD - Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 
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Bild 7 visar att en del potentiell odlingsbar mark har bebyggts men att största delen av 
bebyggelsen är byggd på stabil mark. Bild 8 visar liknande förhållande som Bild 7, det vill 
säga att stor del av bebyggelsen ligger på mark lämpad för bebyggelse men att en del ligger 
på potentiellt odlingsbar mark. I både Bild 7 och Bild 8 är den röda färgen de jordarter som 
bedömts vara potentiellt bra för bebyggelse och det lila är de jordarter som bedömts vara 
potentiellt bra för jordbruk. 
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3. Diskussion  

3.1. Markens egenskaper och exploatering 
Den markegenskap som bedömdes vara enskilt viktigast för markens lämplighetsområden var 
jordarten. pH och näringsämnen är väldigt viktiga komponenter för grödornas tillväxt men är, 
olikt jordarten, något som enklare går att förändra. I ett kontinuerligt jordbruk så kommer det 
med stor sannolikhet krävas kalkning och gödsling för att justera pH-värdet eller höja 
näringsinnehållet i marken. Det går dock att argumentera för att en mark som redan har goda 
näringsförhållanden och liknande är mer fördelaktig att odla på då mindre förberedelse krävs 
men i de övergripande klassificeringar som gjorts i denna rapport bedöms det som mindre 
relevant. Många av de viktiga egenskaperna som vattenhållningsförmåga och 
genomtränglighet för rötterna beror nästan enbart på jordarten och kornstorleken vilket ledde 
fram till att endast en karta över jordarter kunde användas i analysen.  
 
Gällande exploateringen av åkermarken så är det en liten del som försvinner per år, i 
Stockholms län bara någon promille. Avtar inte denna utveckling kommer dock den areal 
åkermark vi har minska ännu mer och Sveriges självförsörjande kommer ligga ännu längre 
bort. Detta är oerhört problematiskt ur hållbarhetsperspektiv både globalt och regionalt. 
Sverige har redan idag alldeles för lite åkermark för att kunna försörja befolkningen och att 
då exploatera delar av dessa till oåterkalleligt skick är att begränsa möjligheterna för framtida 
generationer. Då både Sveriges och världens befolkning beräknas öka i framtiden kommer 
detta innebära att behovet av matimport kommer öka samtidigt som de länder med hög 
matproduktion kommer att behöva behålla större andelen av maten till de egna invånarna. 
Denna utveckling motsäger även den livsmedelsstrategi som regeringen lade fram vilken 
säger att produktionen av livsmedel ska öka inom Sverige.  
 
De konkreta exempel som tas upp i rapporten gällande Järfällas och Botkyrkas 
översiktsplaner visar att deras inställning till exploatering av åkermark skiljer sig avsevärt. 
Som alla kommuner i länet har de RUFS att utgå ifrån men det finns utrymme för 
kommunerna att själva tolka hur detta appliceras på verkligheten då de själva är de som har 
sista ordet i sin egen markplanering. Både Järfälla och Botkyrka beskriver att det är högst 
relevant att bevara viktiga markområden men i konkurrensen med bostadsbristen blir utfallen 
olika. Avvägningen att bygga på eller bevara åkermark är svår och ur ett 
hållbarhetsperspektiv är det svårt att bedöma vilken typ av markanvändning som har högst 
prioritet.  
 
Både samhällsekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv är det lönsamt att inte bygga på lera 
och åkermark. Trots att dessa områden kan ha ett bättre geografiskt läge blir den totala 
samhällskostnaden hög. Dels finns risken för geotekniska skador, som både kan bli dyra och 
medföra risker för människor, och dels försvinner viktiga värden för framtiden. Den 
geografiska aspekten är också viktig att ta hänsyn till och kan göra det mer önskvärt att 
bebygga åkermark. Om en exploatering av åkermark binder ihop samhällsfunktioner på ett 
mer effektivt sätt kan det vara mer kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Ur ett ekologiskt perspektiv är åkermarken mycket viktig att bevara då den kan bidra med 
både lokalproducerad mat samt andra betydande ekosystemtjänster som pollinering. Dock är 
det viktigt att komma ihåg att alla marktyper har olika värden som kan vara viktiga att 
bevara, och vid exploatering av mark krävs ofta en avvägning vilket värde som är minst 
viktigt att bevara. Sand- och moränjordar kan ha växtlighet och ekosystem som fyller andra 
behov än jordbruksmark men för den sakens skull inte behöver vara mindre viktig. En stark 
svensk skogsindustri vill naturligtvis ha kvar skogsmarken som skogsmark och gärna utöka 
denna och en intressekonflikt mellan olika aktörer kan uppstå. 
 
Från en socialt hållbar synvinkel är det viktigt att både bevara åkermarken för att stärka 
matförsörjningen samtidigt som bostäder och infrastruktur är en grundläggande förutsättning. 
Då ingen av dessa förutsättningars existens går att kompromissa med är det snarare 
placeringen av dessa som går att diskutera. Import av livsmedel sker i stor utsträckning även 
idag men då det bland annat innebär långa transporter bör en mer lokal matproduktion 
eftersträvas. Eftersom det idag finns mindre åkermark i Sverige än vad som behövs för att 
försörja befolkningen så kommer all potentiell jordbruksmark krävas för att uppnå en balans.  
 
Många människor rör sig i Stockholmsregionen varje dag och det innebär stor påfrestning på 
vägar och annan infrastruktur. Åkermark i närheten av de största vägarna kan därför vara 
olämpliga att bruka för matodling på grund av förhöjda halter av föroreningar. I dessa fall kan 
odling av energiskog vara att föredra då salix har förmågan att ta upp föroreningar och binda 
dessa i växten vilket leder till en långsam rening av marken. Åkermarken kommer då till 
nytta ur ett jordbruksperspektiv samtidigt som energiskogen kan användas som en 
förnyelsebar energikälla. Salixodlingarna kan även gödslas med slam från reningsverk vilket 
resulterar i ett hållbart och kostnadseffektivt kretslopp. Då salixen bränns på kvalificerade 
anläggningar kan utsläppen, som kan innehålla rester av föroreningarna, renas och farliga 
ämnen förhindras då att släppas ut i naturen igen. Odling av energiskog är därmed ett bra 
komplement till matproduktion vid hållbar användning av åkermark.  

3.2. Kommunala planprocesser och lagar 
De kommuner där grönstrukturen har analyserats ligger i områden i Stockholm där den mesta 
delen av regionala grönstrukturen finns. Dessa exempel valdes på grund av dess olika 
ståndpunkter/arbetssätt kring exploatering av åkermark och att de skilde sig åt. För en mer 
nyanserad bild hade det varit lämpligt att närmare gå in på norra Stockholm där det finns 
mindre andel planerad regional grönstruktur. 
 
Det finns få ställen inom Sveriges lagar där jordbruksmark värderas specifikt eller har stor 
betydelse. När det istället värderas är det specifika myndigheter som måste trycka på eller 
bevisa värdet en bördig mark har genom rapporter eller undersökningar. Myndigheter får 
istället uppdrag av staten att hjälpa kommuners planläggning genom att ta fram hur mark kan 
värderas eller tas i hänsyn till. Detta kommer i stor del gälla för just jordbruksmark (och 
skogsmark) då det är en av de markanvändningar som inte länsstyrelsen behöver överse när 
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de granskar kommunernas översikts- och detaljplaner. Frågan om bebyggelse av 
jordbruksmark är till stor del en fråga som avgörs inom kommunen utan tillsyn av någon 
annan myndighet eller av staten. Det beror på att jordbruksmarken inte är benämnt som ett 
riksintresse eller är inskrivet i PBL som en av ingripandegrunderna som länsstyrelsen har 
gentemot kommunernas planläggning. Detta kan tolkas som en bristfällig metod då 
åkermarksexploatering inom Stockholms kommuner har fortsatt i samma takt det senaste 
decenniet och otillräcklig hänsyn verkar tas till värdet av en bördig mark vid 
detaljplaneläggning.  
 
Frågan om formulering i Miljöbalken där jordbruksmark ska vägas mot ett “väsentligt 
samhällsintresse” och att det är av “nationell betydelse” har flera gånger av olika partier, 
myndigheter och statliga utredningar tagits upp som ett problem. Ett “väsentligt 
samhällsintresse” kan tänkas utgå från ett snävt perspektiv och att förslaget som lades fram 
var att ändra denna formulering till “väsentligt allmänt intresse” för att utöka perspektivet då 
jordbruksmarken ingår i ett större värderingssystem. Det har även i många av dessa 
uppmärksammats om problemet kring att länsstyrelserna inte har tillsynsansvar över frågor 
gällande jordbruksmarken. Förslag som lagts fram är bland annat att åkermarken ska 
definieras som ett riksintresse samt att det ska skrivas in i Plan- och bygglagen att 
länsstyrelsens ansvar vid tillsyn av översikts- och detaljplaner även ska sträcka sig över 
åkermark. Detta är förslag som har diskuterats i några år varav de flesta av motionerna har 
avslagits. Trots att dessa förslag inte gått genom så anses de kunna ha en positiv effekt på 
tillämpningen av det lagstadgade skyddet som jordbruksmarken har. Då det har visats 
missnöje om att tillämpningen av lagar brister i skyddet av jordbruksmarken så kan det finnas 
betydelse i att analysera metoder som värderar den marken. 
 
För att minska utrymmet för egna tolkningar av Miljöbalken vid exploatering av åkermark så 
kommer stora delar i planprocessen att behöva ändras. Att ge länsstyrelserna lagbestämd 
befogenhet att överpröva och häva detaljplaner och översiktsplaner med grund i värdering av 
jordbruksmark är ett steg för att nå efterlevnad av det skydd som är lagstadgat i Miljöbalken. 
De problem som går att se kring jordbruksmark vid planläggning går inte i samma 
utsträckning att se för de områden som är ingripandegrunder för Länsstyrelsen. Detta kan 
vara ett tecken på att tillsyn från flera håll är en metod som hjälper samhällsplaneringen.  

3.3. Åkermarksgraderingen 
I åkermarksgraderingen är den exploatering av markområden som finns idag inte borträknad. 
Den kan även vara missvisande då datan inte har uppdaterats på cirka 50 år. Jordar som för 
50 år sedan var mycket bördiga och kunde skörda stora mängder kan idag ha brukats till den 
nivån att den ligger i en annan klass än vid sammanställningen av åkermarksgraderingen. 
Detta betyder då att det finns en chans att beslut baseras utifrån en felaktig bild av 
markområden i Sverige enbart på grund av tidsramen. Tanken var att graderingen skulle vara 
en vägledning för kommuner vid markplaneringen men i och med att bedömningen enbart är 
baserad på ekonomisk avkastning så går den ekologiska och sociala hållbarheten i 
graderingen förlorad. Även fast ett markområde är klassat som en av de lägre klasserna kan 
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det vara av värde att bevara den jordbruksmarken då till exempel all mark har många fler 
anspråk idag än för 50 år sedan och marker med lägre avkastning kan vara av regional 
betydelse trots dess lägre avkastning. Det går även att rikta kritik mot det faktum att den 
“erfarenhetsmässiga bedömningen” inte är dokumenterad och är svår att avgöra hur pålitlig 
den bedömningen är som tillägg till den kalkylmässiga beräkningen.  
 
Åkermarksgraderingen är något som ofta hänvisas till bland annat i RUFS, Länsstyrelsen och 
på kommunernas hemsidor. Det hänvisas också ofta till åkermarksgraderingen indirekt när 
myndigheter refererar till Länsstyrelsens råd kring att inte bebygga åkermark i klass 3-5. Att 
det är en konkret värderingsmetod som används i den verkliga samhällsplaneringen gör att 
graderingen är central för exploatering av mark. Som tidigare nämnt så kan andra aspekter än 
de ekonomiska lätt förbises när graderingen används då den enbart grundar sig i 
skördeavkastning/produktionsvärde. Detta kan i sin tur bidra till att värderingen av åkermark 
förblir låg då ingen analys av marken som värdefull utifrån flera hållbarhetsperspektiv 
presenteras. Jordbruksverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter har på uppdrag av 
regeringen tagit fram flera rådgivande dokument kring värderingen av åkermarken i landet. 
Dessa rådgivande dokument saknar ofta det konkreta som åkermarksgraderingen innehåller, 
kan anses vara tolkningsbara samt att det inte krävs av kommuner att de går genom dessa vid 
planeringen. Det krävs visserligen inte att kommuner använder sig av åkermarksgraderingen 
heller med det kan tänkas att det är lättare att hänvisa till något kort och konkret som 
graderingen istället för stora rapporter som är mer “löst formulerade”. Det är problematiskt då 
en stor del av hållbarhet, den sociala och ekologiska biten, då lätt kan glömmas bort. 
Det är dock viktigt att understryka att dessa rådgivande dokument är viktiga i arbetet mot att 
skydda jordbruksmarken då de går in djupt på alla de problem som finns med att exploatera 
jordbruksmarken samt att de sätter exploateringen i ett större och längre perspektiv. Att 
kontinuerligt arbete förs för att värdera den bördiga marken är även en viktig del i att hålla 
diskussionen om åkermark vid liv och aktuell.  
 
Att det av Jordbruksverket har uttryckts att åkermarksgraderingen är bristfällig då den enbart 
utgår från avkastning samt att den gjordes för så många år sedan tyder på att det är ett viktigt 
verktyg i kommunernas arbetsgång. Att vidare förnya åkermarksgraderingen och göra en ny 
klassning av de marker som finns i landet, med fler aspekter än ekonomiska, är aktuellt och 
borde ses över för att de hjälpmedel som faktiskt används ska spegla lagstiftningen. Denna 
klassning borde räkna med faktorer som ekologisk och social hållbarhet. Sociala faktorer kan 
vara rekreationsvärden för de som till exempel tar promenader vid dessa obebyggda områden 
eller utbildningsvärden för de som besöker ett aktivt jordbruk. Den ekologiska hållbarheten 
kan till exempel innebära att behålla obrukad jordbruksmark som öppen ängsmark för att öka 
den biologiska mångfalden i den svenska naturen.  
 
För att förnya denna gradering kommer nya beräkningar på aktuella värden att behöva 
beräknas som ska utgå från bland annat skördeavkastning som de gör i originalarbetet. 
Antalet mätpunkter måste även utökas då 421 mätpunkter är lite i ett helt land. De tar även 
upp i originaldokumentet att dataunderlaget brister i norra Sverige vilket tyder på att en 
utökning av mätpunkter även var aktuellt vid framställningen av graderingen. Som ett tillägg 
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föreslås att jordarten en mark har ska räknas med i denna klassning då den är av stor vikt för 
möjligheten till odling på en mark. Trots att en mark har för lågt pH-värde eller för lite näring 
kan den på grund av dess jordart vara av värde för bruk då det går att ändra pH-värde eller 
näringsinnehåll i en mark genom kalkning och gödsling. Kalkning och gödsling är något som 
oavsett alltid krävs när en mark ska odlas. Tillägget att jordarten även ska ingå i graderingen 
anses kräva experter inom markkemi och förslag på hur det ska inkorporeras i klassningen 
kommer inte ges i detta arbete. Utöver att klassa aktivt jordbruk bör mark som kan anses 
värdefull ur ett jordbruksperspektiv, det vill säga mark med lämplig jordart, och som inte är 
bebyggd även klassas.  
 
För att utvidga dokumentet om åkermarksgraderingen så att den sociala och ekologiska 
hållbarheten finns inkluderat föreslås även att en checklista läggs till i det förnyade 
dokumentet. Denna checklista ska finnas med i dokumentet som beskriver hur klassningen 
gjordes och vad klasserna betyder när datan hämtas. Som Jordbruksverket skrev i sin rapport 
från 2015 (se punkt 2.3.2) går det att läsa ut tre olika frågeställningar från Miljöbalken: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
3. Varför är förutsättningarna att ta en annan mark i anspråk inte tillfredställande?  

Dessa frågor har i arbetet med litteraturstudien påträffats sällan men anses vara välgrundade i 
lagen och behjälpliga vid avvägningar gällande åkermarksexploatering. Därför borde 
frågorna ingå i denna checklista som har föreslagits som tillägg till det befintliga dokumentet.  
När datan om åkermarksgraderingen hämtas ska det även följa med något slags avtal om att 
vid användning av datan ska medföljande dokument läsas och användas/hänvisas till i någon 
form. Detta för att i de rapporter och arbeten som använder sig av åkermarksgraderingen ofta 
verkar omedvetna om hur graderingen kommit till och vad den utgår från. Den används som 
en central metod för att värdera åkermark när den endast utgår från ekonomiska faktorer 
vilket är bristande. 
 
Den allmänt vedertagna användningen av åkermarksgraderingen kan bero på dokumentets 
översiktlighet och dess längd samt att det hänvisas till av auktoritära myndigheter som 
Länsstyrelsen och TRF. På grund av detta är det viktigt att vid utvecklingen/förnyandet av 
åkermarksgraderingen sträva efter att behålla den enkla strukturen samt att inte utöka längden 
av dokumentet avsevärt. Detta kan öka dess chans att bli fortsatt använd som ett verktyg i 
markplaneringen. 

3.4. GIS 
Data i format anpassat för GIS med pH-värden var svårt att hitta. I analysen av relevanta 
faktorer bedömdes pH-värdet vara av underordnad betydelse. Det hade dock kunnat vara 
intressant att jämföra pH-värden på områden som bedömdes ha lämplig jordart för att få en 
uppfattning om behovet av förberedande åtgärder.  
 
Det kan ha varit bra att analysera någon kommun i Stockholm belägen där det inte finns så 
mycket planerad grönstruktur, såsom Norrtälje eller Södertälje, för att visa att inte all 
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jordbruksmark täcks av grönstrukturen. Botkyrka kommun och Järfälla kommun valdes då de 
på redan på nivån översiktsplan skiljde sig väldigt mycket. Från Bild 5 gick det att se att en 
del potentiell odlingsbar mark var bebyggd vilket troligtvis beror på förtätning av centrum 
istället för att bygga utåt från kärnan. Detta antas vara fallet även i Bild 7. I Bild 8 och Bild 6 
så går det att se att den aktiva jordbruksmarken ligger geografiskt placerad där jordarter som 
bedömts vara lämpade för jordbruk finns. Det bekräftar att den teoretiska klassificering som 
gjorts av lämpliga jordarter överensstämmer med verkligheten.  
 
Trots att Botkyrka och Järfälla i sina översiktsplaner hade olika inställning till exploatering 
av åkermark visade karteringen att båda kommunerna har bebyggelse på odlingsbar mark. 
Detta kan tolkas som en svårighet att koppla ihop den teoretiska visionen vid planering och 
det faktiska utfallet när alla faktorer, främst samhällsekonomiska och olika intressen, vägts 
samman. Trots att odlingsmarken anses vara väldigt viktig, som i Botkyrkas fall, så är det en 
svår balansgång och geografiska faktorer och befintlig infrastruktur kan till exempel ha 
tydligare samhällsekonomiska konsekvenser. Det kan även tolkas som ytterligare ett tecken 
på att skyddet av åkermarken är för svagt och att det finns för få tydliga incitament i form av 
bestämmelser vid exploatering som stödjer kommuners vilja att bevara åkermark. Det är dock 
svårt att dra den slutsatsen endast utifrån kartorna men kan vara en bidragande faktor till 
kommuneras val av plats för exploatering. 
 
Kartorna visar också på tydliga skillnader i förutsättningar för de olika kommunernas 
markplanering. Botkyrka är till ytan större än Järfälla och andelen bebyggd mark är tydligt 
mindre. Detta leder till att Botkyrka har fler valmöjligheter vid planering av ny bebyggelse 
vilket skapar större möjligheter att använda marken endast till det den är mest lämpad för. 
Bild 7 på Järfälla kommun visar att en stor del av markytan är exploaterad och att bebyggelse 
är placerad på mark lämpad både för bebyggelse och odling. Den norra delen av kommunen 
som enligt klassificeringen av jordarter är lämpad för bebyggelse ingår i den regionala 
grönstrukturen från RUFS 2050. Det innebär att det där finns andra naturvärden förutom 
åkermark som bör bevaras och i princip all mark som inte ingår i grönstrukturen från RUFS 
är mer eller mindre exploaterad oavsett jordart i underlaget. 
 
Förenklingar i karteringen har gjorts i det avseende att viss infrastruktur och vissa skyddade 
områden inte använts i GIS. Om alla faktorer som påverkats hade inkluderats i karteringen 
hade arbetet blivit alltför omfattande och det hade blivit svårt att tolka kartorna med för 
mycket material. För att karteringen och analysen skulle vara fullständig hade det krävts att 
alla relevanta faktorer, exempelvis kartor över föroreningar i mark, tagits med. Det hade även 
krävts vissa fältstudier och noggrannare granskning över alla områden i analysen för att 
granska tillstånd och andra betydande värden.  
 

3.5. Begränsningar och felkällor 
Begränsningar i arbetet som har påträffats är bland annat svårigheter att få tag på den data 
som behövs och att få tag i den utan att extra kostnader samt den tidsram som gäller. Det har 
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under arbetet lagts mycket tid på att samla in data till kartering och data från intervjun vilket 
har minskat tiden som har kunnat läggas på själva karteringen. Det har lett till en enklare 
kartering som visas i resultatet. Hade mer tid funnits hade det vara intressant att se vad som 
hade kunnat kommas fram till med en större utförd analys av karteringen och i GIS.  
 
Det är även begränsande att i hög utsträckning endast ha en akademisk kunskap om 
planeringsprocessen, jordbruk och liknande frågor. Denna begränsning har minskat i och med 
intervjun på Länsstyrelsen som gav mycket verklighetsförankring och medel för att komma 
vidare i arbetet samt att mailkonversationer har hållits på flera håll med kommuner och 
myndigheter för att försöka “hitta rätt väg” i arbetet. Med “hitta rätt” menas att den rätta 
vägen att gå i detta arbete har varit att försöka följa det som görs i verkligheten vilket kan 
vara svårt utan ledning.  
 
Arbetet har även lagt mycket fokus på planförslaget för RUFS 2050, som ska väntas antas i 
juni, och hämtat mycket data från de karterade förslagen. Arbetet kan därför ligga lite olägligt 
i tid då det hade varit intressant att jämföra resultaten med de antagna kartorna till RUFS 
2050 och den tillhörande rapporten. Samtidigt ansågs det rimligare att använda planförslaget 
än att använda den regionala planen som är aktuellt i dagsläget, RUFS 2010, då den efter 
arbetet skulle vara färdigställt snabbt skulle bli daterad och därigenom skulle även arbetet 
som har utförts blivit daterat väldigt fort.  
 
Det hade kunnat vara intressant att istället för Stockholms län analysera något annat län och 
dess förhållande till åkermarken. Stockholm har den största befolkningen och har som 
huvudstad många administrativa syften och därför kan bebyggelse och infrastruktur i länet ha 
en högre prioritet än i andra svenska län. Det går att argumentera för att matproduktion är 
bättre lämpat i andra län på grund av konkurrensen av mark. Exempelvis hade det kanske 
varit intressant att analysera Skånes län, som har den högst klassade åkermarken, eller något 
av länen kring Stockholms län som har högre andel åkermark.  
 
Framtida arbete som skulle vara intressant utifrån denna rapport är att faktiskt utföra 
förnyandet och utvecklandet av åkermarksgraderingen samt att etablera den nya versionen i 
samhällsplaneringen och se till att den faktiskt används. Att arbeta fram fler metoder för att 
värdera marker är även högst relevant. 
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4. Slutsats  
De marker som lämpar sig för byggande är grovkorniga jordar och berg för att det inte ska bli 
risk för sättningar och skred. När bebyggelse sker på berg kan det uppstå merkostnader då det 
ofta krävs kostsamma sprängningar och förarbete. När en mark bebyggs så förändras markens 
egenskaper och struktur drastiskt och det är förändringar som inte går alternativt är väldigt 
svåra att ändra tillbaka därför har all bebyggelse en stor betydelse för markens framtid.  
 
För jordbruk så spelar jordarten störst roll och de jordarter som lämpar sig bäst är leriga 
jordarter och ofta gäller ju högre lerhalt desto bättre. pH och näringsinnehåll är också viktiga 
aspekter i en bra odlingsmark men dessa egenskaper kan förbättras kontinuerligt med hjälp av 
kalkning och gödsling. På de åkermarker som har för höga halter av föroreningar för 
matproduktion kan salixodlingar vara en passande gröda att odla. Dels har salix förmågan att 
ta upp föroreningar ur marken vilket ökar möjligheterna att i framtiden odla mat på området 
och dels får då den annars oanvändbara åkermarken ett syfte och kan bevaras som åkermark.  
 
Värdet av den svenska åkermarken är inte så hög om en fokuserar på den faktiska 
samhällsplaneringen. Detta är trots de många försök till att göra Sveriges åkermark mer 
värdefull genom att publicera rapporter inom området, lämna in motioner om lagändringar 
och liknande. Det har alltså visat sig att det finns ett stort intresse av att bevara åkermark hos 
myndigheter såväl som partier och privatpersoner. För att höja värdet så krävs det tillsyn av 
kommunernas markplanering av åkermarken, vilket inte finns idag. Detta sker lämpligast 
genom att antingen ändra formuleringen “av nationell betydelse” till “av riksintresse” i 
Miljöbalken 3 kap. 4§ eller lägga in att Länsstyrelsen har tillsynsansvar över åkermarken i 
Plan- och bygglagen 11 kap. 10§ som punkt 6.  
 
Det kommer dock att krävas en omvärdering av hela systemet kring värderingen av 
åkermarken för att nå en hållbar markanvändning. Åkermarksgraderingen är ett avgörande 
värderingsverktyg i arbetet och en förnyelse av denna bör ske om systemet ska ändras. Därför 
föreslås en ny gradering enligt: 
Den nya graderingen ska utgå från aktuell skördestatistik som uppdateras kontinuerligt samt 
ska markens jordart och dess geografiska läge vägas in i förnyelsen för att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att öka chanserna att nå ekologisk och social 
hållbarhet genom användandet av graderingen ska den utvecklas till mer än bara en 
marktypsklassning genom tillägg av en checklista för vilka steg som ska utföras och vilka 
frågor som ska ställas vid möjlig exploatering av åkermark. Vid nedladdning av klassningen i 
form av kartdata så ska ett användaravtal skickas med där det står att medföljande dokument, 
med checklista och hur verktyget arbetats fram, skall läsas och appliceras.  
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Bilaga 1 - Sammanfattning av intervju 1 
 
Intervju med Lisa Palmér, planhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län 
 

● Hur skulle du beskriva Länsstyrelsens roll i markplaneringen i Stockholms län? 
● Hur fungerar det samarbetet med kommunerna och övriga myndigheter?  
● Vad innebär tillsynsansvar för statliga och mellankommunala intressen?  
● Hur mycket makt har länsstyrelsen?  
● När och i vilka situationer kan länsstyrelsen påverka eller till och med sätta stopp för 

kommunala planer?  
● De gröna kilarna som tas upp mycket i RUFS, vad innebär det att ett område är en 

grön kil? (är det något som inte får bebyggas eller är det mer av ett riktmärke?) Hur 
görs bedömningen av gröna kilar?  

● Hur tas kartorna till RUFS fram och hur bedöms dem? Finns det mer specifika och 
noggranna kartor kopplade till RUFS som ni arbetar med? 

 
Rollen som länsstyrelsen har är att granska. Ta fram underlag för att det ska vara lättare att 
hantera/analysera. Detaljplaner skickas ut på internremiss inom länsstyrelsen till sakexperter 
och sen sammanställer planhandläggare (“generalist”). När länsstyrelsen sätter stopp för 
planer så är det utifrån prövningsgrunderna. Kollar på marken utifrån jordbruk eller 
klimatfrågor. Inte jättemycket med geotekniska frågor, kan ta hjälp av SGI. Kommunerna kan 
göra egna geotekniska utredningar och kan också själva ta hjälp av SGI. Andra myndigheter, 
t.ex. trafikverket kan också blandas in och då är det deras planer och regleringar som också 
måste granskas. 
Tillsynsansvar är enbart att detaljplaner granskas. Sen kan tillsyn vara på vissa sakfrågor 
inom ett projekt och inte beröra detaljplanen. Mellankommunala intressen är frågor där man 
planerar t.ex. på kommungränser och sådant som berör flera kommuner (grönstråk).  
Statens intressen är b.la. miljökvalitetsnormer (vatten, strandskydd), riskfrågor/hälsofrågor. 
Viktiga områden (natura 2000, nationalstadsparken etc.). 
Planer kan enbart tas in för prövning efter att den har blivit antagen. En prövning ska vara väl 
förankrad i huset. Mellan en prövning och upphävning kan en kommun komma in med 
kompletteringar, detta gör ofta att planer inte upphävs. (enbart 1,5 % av alla detaljplaner 
upphävs) De flesta planer som prövas handlar om buller och avstånd till vägar (smog). Även 
fast länsstyrelsen tycker det är olämpligt att bebygga jordbruksmark så är det ingen 
prövningsfråga och sådana planer tas aldrig in för prövning till länsstyrelsen.  
Försvarsmakten har sista ordet, skulle något påverka riksintresset försvaret så kommer planen 
prövas direkt. T.ex. har de vissa höjdbegränsningar över staden och “hemliga områden” etc.  
Länsstyrelsen och kommunerna har ett kontinuerligt samarbete under planeringsprocessen för 
att det inte ska uppstå stora konflikter i slutskedet. Efter/under ett par viktiga skeden i 
kommunernas planering kommer länsstyrelsen med synpunkter och frågor som kommunerna 
får ta ställning till. Det gör att planerna sällan behöver prövas i slutändan. 
RUFS användas ofta när de kollar på grönområden. De som arbetar med översiktsplaner på 
länsstyrelsen använder RUFS i högre utsträckning av naturliga skäl.  
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De kollar på att detaljplanen stämmer överens med översiktsplanerna, dock behöver det inte 
stämma överens om kommunerna kan argumentera för detaljplanen ändå. Länsstyrelsen är 
också mycket delaktig i framtagandet av RUFS. TRF (SLL) har en stor del i att ta fram 
kartorna till RUFS.  
Gröna kilar som är smala är viktiga att behålla/förstärka. Alla länsstyrelser har tagit fram en 
länsspecifik grön infrastruktur-plan som är ute på remiss. Detta är menat till att bli ett 
underlag för kommunerna i länet. Riskavstånd är också ett viktigt underlag i processen. 
 
I slutet av intervjun tipsar Lisa om andra kontakter och kommuner som kan hjälpa oss vidare 
i arbetet.  
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Bilaga 2 - Övriga kartor 

 
Den regionala grönstrukturen (planförslag till RUFS 2050) skapad utifrån GSD - 
Översiktskartan vektor © Lantmäteriet och Den regionala grönstrukturen © TRF. 
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Marktyper i Järfälla kommun som lämpar sig för jordbruk samt den befintliga bebyggelsen 
och den regionala grönstrukturen, skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © 
Lantmäteriet, Jordarter 1:25-100K © SGU, Den regionala grönstrukturen (Planförslag) © 
TRF samt GSD - Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 
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Marktyper i Botkyrka kommun som lämpar sig för jordbruk samt den befintliga bebyggelsen 
och den regionala grönstrukturen, skapad utifrån GSD - Översiktskartan vektor © 
Lantmäteriet, Jordarter 1:25-100K © SGU, Den regionala grönstrukturen (Planförslag) © 
TRF samt GSD - Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 
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