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Det har skett ett skifte i jordbruket under senare 
år, där antalet jordbruksföretag har halverats sedan 
1970-talet medan jordbruksarealen för varje enskilt 
företag har fördubblats. I en historisk tillbakablick 
framkommer att jordbruksmarkens totala utbredning 
i Norrköping har minskat med 20 % sedan 1950-talet. 
Jordbruksmark har sedan slutet av 1980-talet haft ett 
juridiskt skydd som mark av nationell betydelse. Synen 
på skyddsgraden och tillämpningen av lagstiftningen 
har däremot förändrats över tid, tillsammans med 
angelägenheten av de väsentliga samhällsintressen som 
kan motivera byggnation på brukningsvärd jordbruk-
smark. Ett starkt fokus på bostadsbristen i Sveriges 
större städer har ökat angelägenheten av bostads-
försörjningsbehovet som väsentligt samhällsintresse, 
samtidigt som hållbarhetsdimensionen successivt 
stärkt argumenten för jordbruksmarkens bevarande. 
Coronapandemin under 2020 har ytterligare stärkt 
skyddsvärdet av jordbruksmarken sett i ljuset av att 
säkra en nationell livsmedelsförsörjning. Under 2019 
och 2020 utkom två länsstyrelser med vägledningar i 

frågan om jordbruksmarken värden – länsstyrelserna i 
Jönköpings samt Norrbottens län.

I Norrköping utgörs en femtedel av hela kommunens 
yta, och en fjärdedel av markytorna av jordbruksmark. 
Detta innebär att då frågor som rör kommunens 
övergripande markanvändning hanteras kommer ofta 
jordbruksmark att beröras. 

Som led i arbetet med att bredda kunskapsunderlaget 
och förståelsen för jordbruksmarkens värden under-
söks därför en GIS-baserad metod för att kartlägga 
olika aspekter av jordbruksmark inom Norrköpings 
kommun. Underlaget ska ses som en del i ett större 
arbete med att hantera jordbruksmarken som resurs 
i kommunens strategiska planering. Radar arkitektur 
& planering har tillsammans med Calluna genomfört 
studien på uppdrag av Norrköpings kommun under 
hösten 2020.

1. Inledning

Syfte
Syftet med rapporten är att undersöka möjligheten 
att ta fram en kvantifierbar metod och övergripande 
kunskapsunderlag kring jordbruksmarkens kvaliteter. 
Metoden bör innehålla flera kvantifierbara förhållan-
den kring markens egenskaper och förutsättningar för 
jordbruket på kort och lång sikt. 

Metod
För att uppnå syftet med uppdraget har dels en 
GIS-analys prövats och utvecklats som har rötter i 
metoder prövade på andra håll i Sverige. Dels har ex-
pertis i jordbruksmarksfrågor konsulterats för att bidra 
med bred och initierad kunskap för analyserade fakto-
rer och förhållanden. Metoden beskrivs i kapitel 2.
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2. Jordbruksmark som resurs

Jord- och skogsbruksmark är nationella intressen som 
skyddas av miljöbalken. Jordbruksmarkens värden 
är en komplex fråga med många dimensioner, som i 
denna studie tar utgångspunkt i de aspekter som har 
betydelse för det juridiska brukningsvärdet. Utifrån 
vad som anses brukningsvärt analyseras enskilda 
jordbruksmarkers förutsättningar för brukande och de 
kvaliteter som bedöms vara relevanta för ett produktivt 
jordbruk. Eftersom all brukningsvärd jordbruksmark 
är skyddad enligt miljöbalken, är detta enbart relevant 
som kunskapsunderlag i de fall då ett väsentligt 
samhällsintresse kan hävdas som inte kan etableras 
på alternativa lokaliseringar. I dessa specifika situatio-
ner är ett fördjupat kunskapsunderlag värdefullt som 
underlag för beslut om inriktningen på den långsiktiga 
markanvändningen.

Jordbruksmarken i Sverige & Östergötland
Jordbruksmarken fyller olika funktion för landets 
olika delar. En översyn av utbredningen av Sveriges 

samlade jordbruksmarker, så som de rapporterats in 
till Jordbruksverket och sammanställts i den nationella 
blockdatabasen, visar koncentrationer av jordbruk-
smark, framför allt i slättområdena i Skåne, Halland, 
Västergötland, Östergötland och Mälardalen/Uppland, 
samt på Öland och Gotland. För Sveriges samlade 
livsmedelsproduktion är de stora och produktiva 
jordarna självklart värdefulla. Samtidigt är jordbruks-
marken i områden med mindre jordbruksarealer 
särskilt viktiga för såväl den lokala självförsörjnings-
graden som de övergripande ekosystemen. 

För planering av mark- och vattenområden är den 
lokala kontexten central. Planmonopolet ligger på 
kommunal nivå och tillsynen av planärenden drivs av 
länsstyrelserna. Detta innebär att jordbruksmarkens 
värden ofta analyseras utifrån en regional kontext. Det 
nationella perspektivet på jordbruksmarkens värden 
är viktig för att inte underminera enskilda värden i 
regioner med generellt sett höga värden. Landets olika 
jordbruksmarker fyller således olika roller sett ur ett 

Nationell översikt av jordbruksmark, 
utifrån Jordbruksverkets blockdata-
bas. Norrköpings kommun markerad 
i orange. 
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nationellt perspektiv. Norrköping som del i den större 
regionen Östergötland och de bördiga slätter som 
regionen är känd för, kan därmed ha en viktig roll att 
fylla för att bidra till att tillgodose livsmedelsförsörj-
ningen ur ett nationellt perspektiv.

Lagrum & tillämpning

Plan- & bygglagen
Jord- och skogsbruksmark är skyddad som värden 
av nationell betydelse. Enligt Plan- och bygglagens 
(PBL) 1 kap. 2 § ska ”Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked (…) syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de än-
damål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov”. Miljöbalkens (MB) 
3 kap. 4 § fastställer att ”Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk.” 

Utifrån dessa lagrum finns således tre centrala begrepp 
att hantera i den kommunala planeringen, nämligen 
vad som är brukningsvärd jordbruksmark, vad räknas 
som ”väsentliga samhällsintressen” och hur frågan om 
”annan mark” ska hanteras.

Brukningsvärd jordbruksmark
En grundförutsättning för att jordbruksmark ska vara 
skyddsvärd enligt 3 kap. 4 § MB är att den brukas eller 

har brukats. Grunden till dagens lagstiftning kan i stora 
drag spåras tillbaka till ett förarbete till MB:s företrä-
dare naturresurslagen (proposition 1985/86:3). Där 
fastställs att brukningsvärdet till största del ligger i de 
långsiktiga värdena och i markens potential snarare än i 
dagens produktionsvärden. Av propositionen fram-
kommer att med ”brukningsvärd jordbruksmark avses 
mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion”. I 
propositionen förklaras även att ”jordbruksmarken är 
en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 
trygga livsmedelsförsörjningen i landet. Oberoende av 
vilken produktionsinriktning som från tid till annan 
befinns lämplig, anser jag det angeläget att den mark 
som är lämpad för ändamålet också i framtiden får ett 
tillfredsställande skydd”. 

Både länsstyrelsen Norrbotten och länsstyrelsen Jön-
köping konfirmerar att Mark- och miljööverdomstolen 
(MÖD) bekräftar dessa utgångspunkter genom rätts-
praxis. Två domar exemplifierar att markägarens syn på 
marknadsvärde inte i sig bedöms som relevant för be-
dömning av brukningsvärde. I ett fall har markägaren 
valt att administrativt ta marken ur jordbruksproduk-
tion och fått det beviljat av länsstyrelse (P 4848–16). 
I ett annat har markägaren hävdat att markens värde 
inte ger marknadsmässiga förutsättningar för brukan-
de (P 2432–17). I båda fallen nekades byggnation till 
fördel för det långsiktiga brukningsvärdet av marker-
na. Därmed fastställs att enbostadshus inte utgör ett 
väsentligt samhällsintresse som motiverar byggnation 
på jordbruksmark. 

Frågan hamnar delvis i annan dager då jordbruksmark 
tagits ur produktion och som konsekvens över tid 
kommit att växa igen, då det undantagsvis ansetts 
gångbart att godkänna mindre exploateringar inom 
befintliga bebyggelseområden (P 6358–16). Liknande 
undantag har gjorts för mindre kompletteringar av bo-
stadshus inne i ett koloniområde (P 4520-17), utifrån 
att lokaliseringen inte skulle få nämnvärd påverkan på 
brukandet av jordbruksmarken i övrigt.

Väsentliga samhällsintressen  
& alternativa lokaliseringar
Där jordbruksmarken anses brukningsvärd kan byggna-
tion enbart motiveras av ett väsentligt samhällsintresse. 
I samma förarbete till naturresurslagen som ovan be-
skrivs väsentliga samhällsintressen som ”bostadsförsörj-
ningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 
och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungeran-
de och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att 
säkerställa viktiga rekreationsintressen”. 

Dessa skäl kan dock enbart motivera byggnation 
förutsatt att det inte är funktionellt eller ekonomiskt 
möjligt att uppföra dessa anläggningar på en från 
allmän synpunkt tillfredsställande alternativ lokalise-
ring. Även detta har konfirmerats av rättspraxis där 
länsstyrelsen Norrbotten hänvisar till två planer där 
MÖD nekat byggnation utifrån bristfällig argumen-
tation avseende alternativa lokaliseringar (P 1188-17 
och P 5481-17).
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Jordbruksverket angav 2013 att omkring 600–700 
hektar jordbruksmark exploateras årligen för bebyg-
gelse och anläggningar i Sverige. Då var det vanligaste 
skälet byggande av småhus, följt av byggande av fler-
bostadshus och industri- och företagsetableringar.

Även där det rör sig om väsentliga samhällsintressen 
och alternativa lokaliseringar döms ut, är det viktigt att 
fatta beslut om byggnation på jordbruksmark utifrån 
ett relevant kunskapsunderlag. Det är mot den bak-
grunden som Norrköping valt att gå vidare med denna 
analys av jordbruksmarkens värden. 

I de diskussioner vi haft med externa branschföre-
trädare och forskare finns ett återkommande tema; 
jordbruksmarken är en resurs vars värde lätt undervär-
deras i förhållande till andra intressen. Jordens kvalitet 
byggs i ett välskött lantbruk över tid upp genom att 
jorden ”reder sig” i en långsam process. Om marken 
exploateras går denna förädlade resurs förlorad för 
alltid – eller åtminstone för mycket lång tid framöver. 
Då jordbruksmark är en resurs som levererar värde 
under hundratals eller kanske till och med tusentals år 
är värdet som därmed går förlorat mycket stort. 

Översiktsplanen
Kommunen har inom ramen för det översiktliga 
planeringsuppdraget ett stort ansvar för den långsik-
tiga hushållningen med jordbruksmark. Detta både i 
direkt mening vad gäller förslag till framtida markan-
vändning, där den långsiktiga strategin för hantering 
av jordbruksmark fastställs, och indirekt utifrån att 
kommunens strategiska bedömningar utgör grund 
för beslut i MÖD. Länsstyrelsen Norrbotten upp-

märksammar två fall som fått olika utfall till följd av 
hur kommunernas översiktliga planeringsinriktning 
har sett ut (P 4520.17 som medgav bebyggelse och 
P 4848-16 som nekade bebyggelse på jordbruksmark).

I översiktsplanen är det viktigt att fastställa:
•  en övergripande inriktning avseende jordbruks-

marken i kommunen sett från regionala, natio-
nella och globala mål, livsmedelsförsörjning 
och krisberedskap, samt långsiktig hushållning 
och klimatpåverkan,

•  om, och i så fall vilken, jordbruksmark kommu-
nen avser att ta i anspråk,

•  hur kommunen motiverar ianspråktagandet 
utifrån ”väsentliga samhällsintressen” utifrån 
3 kap. 4 § MB,

•  positiva och negativa konsekvenser av ian-
språktagandet,

•  hur kommunen analyserat och värderat frågan 
om alternativa lokaliseringar.

Nationella & regionala mål

MILJÖMÅL

De svenska miljömålen består av generationsmålet, 
16 miljömål och etappmålen. Riksdagen har fastställt 
att ”det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 
Målåret för arbetet har varit 2020, men det kan kon-
stateras att vi fortfarande har långt kvar för att lyckas 
med föresatserna. Istället följer miljömålsarbetet nu 

istället Agenda 2030 och tar sikte på år 2030 som ny 
tidshorisont.

För jordbruksmarkens del är målet ”ett rikt jordbruks-
landskap” det främsta målområdet. Enligt målbeskriv-
ningen omfattar målområdet ett flera värden kopplade 
till jordbruksmarken, där många tar bäring på: 

•  biologisk mångfald som är avgörande för våra 
ekosystem, 

•  kulturhistoriska värden som har central bety-
delse för förståelsen av vår historiska kontext, 

•  ett rationellt och effektivt jordbruk som är 
viktigt för vår livsmedelsproduktion och för att 
möjliggöra för fler att bedriva jordbruk, 

•  kulturväxter som är viktiga för framtida 
livsmedelsförsörjning och för kulturarvet. Som 
kulturväxter räknas arter som har brukats 
historiskt sett och som är lokalt anpassade, som 
exempel gotlandsråg.

Delvis går värdena hand i hand. I de kulturhistoriska 
miljöerna återfinns ofta en hög biologisk mångfald 
och där kan det finnas förutsättningar för kulturväxter 
att leva. Men delvis innebär målområdena motstående 
intressen, där stora och rationella landarealer samt ett 
jordbruk med bekämpningsmedel kan bidra till större 
skördar – men på bekostnad av den biologiska mång-
falden. Det faktum att de jordbruksmarker som anses 
vara bevarandevärda faktiskt förutsätter ett fortsatt 
brukande av marken kan delvis vara svår att förhålla 
sig till då det ställer krav på arbetssätt och metoder att 
bruka marken. Detta är påtagligt där mindre lönsam-
ma jordbruksarealer tenderar att tas ur bruk.
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Enligt Jordbruksverket (Ett rikt odlingslandskap, 
fördjupad utvärdering 2019) har tillståndet för flera 
av delområdets målsättningar haft en positiv eller 
oförändrad utveckling, samtidigt som man konstaterar 
att målsättningar avseende natur- och kulturvärden 
är svåra att nå. För natur- och kulturvärdena spelar 
jordbruksstöden en stor roll för att tillskapa en positiv 
utveckling, men dessa skulle behöva kompletteras med 
ytterligare insatser för att ha chans att nå uppsatta mål. 

Jordbruksmarkerna är en naturlig del av de större 
komplexa system som vår miljö består av – och har 
tydliga kopplingar även till andra målområden så som 

begränsad klimatpåverkan, levande sjöar och vattendrag 
samt ett rikt växt- och djurliv för att ge några exempel.

AGENDA 2030

Agenda 2030 och de 17 globala målen ersatte 2016 de 
tidigare millenniemålen som FN och världens länder 
hade arbetat med sedan år 2000. Regeringen skriver 
att genomförandet av Agenda 2030 ”innebär en suc-
cessiv omställning av Sverige som modern och hållbar 
välfärdsstat”, och även här är komplexiteten och de 
bitvis motstående intressena mellan olika målområ-
den tydlig. Regeringen skriver att de ”Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga”. I Agenda 2030 
finns bland annat globala mål kring hunger, ekosystem 
och biologisk mångfald och hållbar konsumtion och 
produktion som samtliga har direkt koppling till frå-
gan om jordbruksmaken. Trygg livsmedelsförsörjning, 
hållbart jordbruk, hänsyn till ekosystemtjänster, och att 
hejda markförstöringen är bara några av de precise-
ringar som legitimerar och förtydligar vikten av svensk 
lagstiftning avseende dess skydd av jordbruksmark. 

LIVSMEDELSSTRATEGIN

Regeringens livsmedelsstrategi för tiden 2020 till 2030 
har som vision att ” den svenska livsmedelskedjan år 
2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar 
och attraktiv att verka inom”. Som mål anger strategin 
en ökad effektivitet och konkurrenskraft parallellt 
med hållbar utveckling, uppnådda miljömål och ökad 
sysselsättning. 

Östergötland har tagit fram en regionalt anpassad 
version av livsmedelsstrategin. I den konstateras att 
förutsättningarna för jordbruket är väldigt goda i 
regionen och att den regionala livsmedelsstrategin ”ska 
bidra till att öka produktionen och konsumtionen av 
livsmedel producerade i Östergötland”. Detta genom 
att både informera och agera för att på sikt skapa en 
ökad trygghet avseende livsmedelsförsörjning även i 
tid av kris. 

Schematisk illustration över olika sorters jordbrukslandskap, där en effektiv livsmedelsproduktion ofta står i kon-
trast till en rik biologisk mångfald. Illustration av Jakob Robertsson, utgiven av Naturvårdsverket.
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3. Metod

Den metod som utvecklats och tillämpas i detta upp-
drag utgår i sina analyser från kvantifierbara faktorer 
av relevans för jordbruksmarkens juridiskt skyddade 
värden. Faktorerna avser aktuella och långsiktiga för-
hållanden som på en övergripande nivå kan beskriva 
lokala förutsättningar för jordbruk. 

I metodavsnittet beskrivs vilka faktorer som analyse-
ras och hur dessa kategoriseras. För mer detaljerade 
beskrivningar av vilka ställningstaganden, avvägningar 
och urval som gjorts avseende de enskilda faktorerna 
läs vidare kapitel 2, Jordbruksmark som resurs. Fördju-
pade beskrivningar av GIS-analysens uppbyggnad och 
gränsvärden se vidare i bilaga 1. 

Analysen följer i stora drag den metod som läns-
styrelsen Norrbotten tagit fram och som beskrivs i 
”Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark 
i Norrbotten” från 2019, och har även tagit intryck av 
den vägledning som länsstyrelsen Jönköping tagit fram 
för ”Jordbruksmarkens värden för samhällsplaneringen” 

antibiotikaanvändning och vi har god tillgång till 
naturresurser av hög kvalitet. Samtidigt finns stora 
utmaningar. Det handlar om bristande lönsamhet 
inom flera sektorer och hård internationell konkurrens, 
men även globala utmaningar som klimatförändringar 
och miljöproblem.”

Mot denna bakgrund betonas vikten av att lyfta flera 
egenskaper i jordbruksmarken, där de markbundna 
kvaliteterna inte sällan beskriver andra egenskaper än 
vad dagens brukande gör. De kategorier som beskrivs 
längre ner syftar delvis till att uppmärksamma olika 
sorters kvaliteter i jordbruksmarken.
 

från 2020. Metoden har även utvecklats utifrån inter-
vjuer med forskare och branschföreträdare.

För att få tillgång till expertkunskap kring jordbrukets 
förutsättningar och analyserbara faktorer på kort och 
lång sikt har ett antal experter konsulterats, se källor. 
Deras initierade inspel i metodutvecklingen har pekat 
på komplexiteten i jordbruket och dess förutsättningar. 
Det har givit fördjupad förståelse för olika faktorer, 
dess relevans och gränsvärden. Detta utvecklas i kapi-
tel 5. Diskussion.

Perspektiv på hållbarhet & värdeskapande
Det är tydligt att frågan om kvaliteter och värden 
kopplade till jordbruksmarken är komplex och mång-
facetterad. Ett exempel på bredden av underliggande 
frågor hittar vi i Livsmedelsstrategins beskrivning av 
varför Sverige kan vara ett föredöme i dessa frågor: 

”Vi har kunskap och innovationskraft, vi är miljö-
medvetna, har ett högt djurskydd och EU:s lägsta 
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Faktorer & kategorier 
Brukningsvärden i jordbruket är en komplex fråga 
med många ingående aspekter. Analysen av jordbru-
kets förutsättningar i Norrköpings kommun utgår från 
11 faktorer som bedöms vara av vikt för jordbruket. 
Dessa faktorer härstammar från de vägledningar som 
länsstyrelserna i Norrbotten (2019) och Jönköping 
(2020) tagit fram som stöd för kommunernas arbete 
med jordbruksmarkens värden. 

FAKTORER 

Faktorerna karakteriseras utifrån relevant och kvan-
tifierbar data. Alla faktorer som önskats analyseras 
med metoden finns dock inte enkelt tillgängliga som 
geografiska dataunderlag utan förenklingar har tving-
ats göras. Som exempel har frågan om jordart därför 
begränsats till att beskriva lerhalt, eftersom det är ett 
värde med central betydelse för jordbruksmarkens 
bördighet vilken är relevant för Norrköping, och som 
finns tillgänglig som geografisk data från SGU. 

Faktorerna har olika relevans för åker- respektive 
betesmark. Därför särskiljs de båda typerna av mark i 
kartor och tabeller. Åker- och betesmark har olika roll 
i odlingslandskapet och båda behövs för väl fungeran-
de ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Resultat från GIS-analyserna karakteriseras sedan 
enligt en tregradig skala som normala värden, höga 
värden eller mycket höga värden per faktor. Ytterst har 
faktorerna bäring på vad som i juridisk mening, enligt 
rättspraxis, avses med brukningsvärden. Det inne-
bär att flera värden för den långsiktiga hållbarheten 
avseende biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt 
landskapets karaktär inte omfattas av analysen

KATEGORIER 

Faktorerna delas i in i två olika kategorier, där hälften 
av faktorerna beskriver de markbundna egenskaperna 
medan den andra hälften beskriver den aktuella mar-
kanvändningen. Syftet med att dela in faktorerna i två 
kategorier är att uppmärksamma potentiellt komplet-

MARKBUNDNA FAKTORER
Marktyp
Jordart
Storlek fältnivå
Storlek områdesvis
Fältform
Naturlig markavvattning

FAKTORER FÖR 
AKTUELL MARKANVÄNDNING
Avvattningsanläggningar
Arbetstillfällen
Brukningscentrum
Djurhållning
Miljöstöd för slåtter/bete

terande kvaliteter. Mark med naturligt goda förutsätt-
ningar för ett effektivt jordbruk kan idag vara obrukat, 
medan platser med sämre naturliga förutsättningar 
kan ha höga brukningsvärden för att investeringar 
gjorts i markavvattningssystem eller brukningsmetoder 
som skapar tillfällig lönsamhet. Genom att särskilja 
dessa beskrivningar kan jordbruksmarkens potentialer 
beskrivas på ett mer nyanserat och verklighetstroget 
sett. 



12 JORDBRUKSMARKEN I NORRKÖPING 2021.01.14 . RADAR ARKITEKTUR & CALLUNA

Här förklaras metodens analyserade faktorer. För en 
teknisk beskrivning och fördjupning av faktorerna se 
bilaga 1. 

Markbundna faktorer

MARKTYP

Huvudsakligen särskiljs marktyperna åkermark 
från betesmark. Åkermarken kan användas till såväl 
växtodling som bete, medan betesmarken inbegriper 
naturbetesmarker och slåtter vilka inte lämpar sig 
för moderna odlingsmetoder. Det kan dock finnas 
exempel på marker inom betesmarken som tidigare 
använts som åkermark men som vuxit igen när marken 
inte brukats, sådan mark kan potentiellt omställas till 
jordbruksmark igen. Slåtterängar har historiskt sett 
använts som komplement till åkermarken för vinter-
foder, men används idag främst utifrån dess nyttor för 
den biologiska mångfalden vilket i sig kan berättiga 
brukaren till särskilt miljöstöd. 

JORDART

En jordarts värde baseras här på dess bördighet, 
utifrån dess bärighet på produktivitet. Marken är i sig 
ett ekosystem och att fastställa en jordarts bördighet är 
således en komplex fråga som berörs av flera fysika-
liska, biologiska och kemiska faktorer. Dessa kan i sin 
tur samverka eller variera utifrån geografiskt läge. Bör-
digheten påverkas sedan även av vilket odlingssystem 
som används och hur marken hanteras. Därtill är olika 
jordmåner gynnsamma för olika slags grödor. För att 
kvantifiera frågan om jordart behöver markens beskaf-
fenhet dock friställas från mer direkt påverkans bara 

faktorer, till exempel odlingssystem m.m. Det finns 
inte en faktor som avgör hur bördig marken är, utan 
det påverkas av proportionerna mellan markpartiklar, 
näringsämnen, luft och vatten samt de mikroorganis-
mer, svampar och daggmaskar som lever i jordarna. 
Forskning pekar dock mot att de bästa jordarna utgörs 
av stabila brunjordar med mineraler och ett organiskt 
material som ger grund för ett rikt liv av mikroor-
ganismer. Sådana jordar innehåller generellt sett en 
hög ler- och mullhalt. Lerhalten får dock inte bli för 
hög, då markens egenskaper istället försämras sett 
till bördighet och produktivitet. Gränsen dras kring 
60 % ler (ler avser jordar med en kornstorlek mindre 
än 0,002 mm), då den går över i styv lera. Just ler är 
av central betydelse i Norrköping eftersom jordarna är 
relativt likartade i länet, med undantag för lerhalten 
som har stor påverkan på hur lätt jorden är att bruka. 
Både kväve, fosfor, mineral, mullhalt och pH-värde är 
centrala faktorer som det dessvärre inte finns någon 
bra aggregerad data att utgå från på övergripan-
de skala. Här finns potential att utveckla metoden 
framöver allt eftersom mer detaljerade dataunderlag 
framställs från myndigheterna. Analysen görs enbart 
på åkermarksblocken. 

FÄLTFORM

Fältform är ett matematiskt mått som indikerar hur 
ojämnt ett enskilt jordbruksblock är, och således hur 
effektivt ytan kan bearbetas av dagens jordbruksmaski-
ner. En regelbunden form på jordbruksmarken innebär 
både tidsvinster för brukandet och en ekonomisk 
optimering då kostnader för drivmedel, gödsel osv kan 
minimeras. Detta eftersom ett rektangulärt fält är mer 
kompatibelt med jordbruksmaskinernas funktion, och 

förutsätter färre svängar än mer kvadratiska eller kan-
tiga fält. Analysen görs enbart på åkermarksblocken.

STORLEK FÄLTNIVÅ

Storlek på fältnivå respektive områdesvis ingår i 
begreppet arrondering, vilket beskriver den för jord-
bruket så prioriterade frågan om sammanhängande 
jordbruksarealer. Större sammanhängande ytor inom 
ett jordbruk innebär produktionsfördelar eftersom 
brukandet per ha tar mindre tid när tid för transport 
mellan olika åkrar kan reduceras. En geografisk närhet 
mellan brukade marker har stor påverkan på dess 
effektivitet och produktivitet. Eftersom skalfördelar 
infaller först när markägandet följer de geografiskt 
sammanhängande ytorna har två analyser gjorts: 

•  en analys för storlek på fältnivå vilken görs på 
de enskilda blocken så som de är uppdelade 
och antas brukas idag, 

•  och en analys för storlek områdesvis som 
görs utifrån en teoretisk möjlig sammanslag-
ning av jordbruksblock till större enheter där 
jordbruksmarker ligger i direkt eller väldigt 
nära anslutning till varandra. Analysen av de 
sammanslagna blocken är en viktig del av de 
markbundna egenskaperna, utifrån vikten av 
stora sammanhängande jordbruksarealer för 
dess produktivitet och effektivitet. 

NATURLIG MARKAVVATTNING

Naturlig markavvattning har en central betydelse för 
växtlighetens förmåga att utveckla sina rotsystem och 
optimera näringsupptagningen från marken, utan att 
lantbrukaren behöver investera medel i system som 
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över tid behöver underhållas för att tillskapa samma 
värde (se avvattningssystem). Kompositionen av fast 
materia, luft och vatten är precis som för jordarten 
viktig gällande den naturliga markavvattningen, 
där proportionerna dem emellan anses optimala vid 
50 %, 25 % och 25 %. Utöver jordartens beskaffenhet, 
regleras markavvattningen även av markens lutning 
och läge i landskapet. Eftersom både lutning och läge 
i landskapet är värden som är svåra att analysera på 
kommunövergripande nivå utgår analysen istället från 
jordartens genomsläpplighet för att fastställa markens 
värde avseende naturlig markavvattning, vilket definie-
ras av jordartens kornstorlek. Analysen görs enbart på 
åkermarksblocken.

Faktorer för aktuell markanvändning
Faktorer för aktuell markanvändning visar på befintligt 
bruk och lönsamhet inom jordbruksbranschen i 
Norrköping idag. Det handlar om befintliga arbetstill-
fällen och djurhållningsplatser, och investeringar som 
gjorts i markavvattningssystem och brukningscentrum. 
Brukningsvärdena är tydligt föränderliga över tid, och 
beror på markägarens intentioner och inriktning på 
verksamheten. En mark som får låga brukningsvärden 
behöver således inte ha sämre förutsättningar för bru-
kande av jorden – utan kan innebära att markägaren 
inte valt bruka marken till dess fulla potential. Totalt 
består de befintliga brukningsvärdena av fem faktorer. 

AVVATTNINGSANLÄGGNINGAR 

Markavvattning har en central betydelse för markens 
produktionskapacitet, och har därför ofta motiverat 
stora investeringar i dräneringssystem på jordbruks-
marken. Faktorn avvattningssystem avser här både de 
lokala naturliga förutsättningarna för markavvattning 
och konstgjorda dräneringssystem så som täckdikning 
och invallningsföretag. Faktorn utgår från Skatteverkets 
värdering av dräneringens klass, vilken utgör grund för 
precisering av taxeringsvärde av jordbruksfastigheter. 
Värderingen består av de tre klasserna tillfredsställan-
de dränerad genom systemtäckdikning, tillfredsställande 
dränerad eller självdränerande eller otillfredsställande 
dränerad. Analysen görs enbart på åkermarksblocken.

ARBETSSTÄLLEN

Antal arbetsställen är ett mått på hur aktivt och 
livskraftigt ett jordbruksföretag är. Underlag finns 
tillgängligt på den adresspunkt som företaget är 

registrerat och där redovisningen sammanfaller med 
blockdatabasens jordbruksområden aggregeras värdet 
till analysen av områden. Frågan om arbetstillfällen 
i jordbrukssektorn är av central betydelse för sam-
hällsekonomin, då branschen i snitt genererar 2,52 
arbetstillfällen per omsatt miljon till skillnad från ett 
branschneutralt snitt på 1,42.

BRUKNINGSCENTRUM

Brukningscentrum är den plats där en jordbruksverk-
samhet har merparten av sina ekonomibyggnader, och 
räknas som utgångspunkten för maskinparken samt 
förvaring av foder, grödor m.m. Marken som ligger 
närmast intill brukningscentrumet anses således vara 
den mest effektiva att bruka, vilket gör att den betingar 
ett högt värde för nuvarande brukningsvärde. Rent 
praktiskt anger lantbrukaren årligen vilket block som 
ligger närmast de ekonomibyggnader som används 
för jordbruksproduktionen i samband med ansökan 
av EU-stöd via Jordbruksverket. En analys kan därför 
göras av de block som ligger närmast intill bruknings-
centrum, och olika värden tilldelas olika jordbruksmar-
ker utifrån en teoretisk effektivitetsvinst i olika zoner 
intill de viktiga ekonomibyggnaderna. 

DJURHÅLLNING

Marken närmast djurhållningsplatserna är värdefull 
som spridningsyta av stallgödsel, där det finns en lag-
stiftad gräns om 22 kg fosfor per hektar och år under 
en femårsperiod. Till detta finns krav på verksamhet 
med mjölkkor om yta för utomhusbete för djuren. 
Ekonomin i djurhållningen baseras på att dessa krav 
kan tillgodoses i gårdens närhet, utan transportkostna-
der av vare sig djur eller spillning. 
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Djurhållningsplatser ställer särskilda krav på sitt 
grannskap avseende omgivningspåverkan, behov av 
spridningsarealer av stallgödsel samt krav på utomhus-
bete. Omgivningspåverkan från djurhållningsplatser 
avser både allergener, lukt och buller som dessa kan 
innebära, samt verksamhetens behov av utrymme för 
logistik, uppställningsytor och biologiskt aktiv mark 
för rengöring av redskap. Det är därför angeläget att 
inte bygga bostäder i nära anslutning till djurhåll-
ningsplatser, förutsatt att de inte hör till hästgårdar 
eller jordbruksföretag. 

Utifrån dessa två perspektiv är området intill en djur-
hållningsplats värdefull som jordbruksmark, Analysen 
utgår därför från Jordbruksverkets samlade GIS-data 
över produktionsplatser för djurhållning och värderar 
närliggande jordbruksmarker utifrån avståndet till 
djurhållningsplatsen. Produktionsplatser för djurhåll-
ning är de platser som djurhållare av nötkreatur, grisar, 
får, getter eller fjäderfä angett som produktionsplats 
till Jordbruksverket. Produktionsplats är ofta den 
byggnad där djurhållningen bedrivs, men kan också 
vara ett bete beläget en bit bort från gården. Här ingår 
inte data för hästgårdar och dylikt. 

MILJÖSTÖD

Miljöstöd för slåtter/bete utdelas till betesmarker med 
särskilda värden som ansöker om dessa bidragsformer 
genom Jordbruksverket varje år. Miljöstödet registreras 
i blockdatabasen och innebär en ekonomisk intäkt 
kopplade till värden som staten, snarare än marknaden, 
efterfrågar. Miljöstöden är en viktig del av många 
jordbruksverksamheters ekonomi.

GIS-ANALYSEN UTGÅR FRÅN FÖLJANDE 
UNDERLAG: 
• Blockdatabasen (öppen data och särskilt uttag)

• Produktionsplatser för djurhållning,

• Brukningscentrum,

• Markens genomsläpplighet utifrån jordartens 
kornstorlek,

• Lerhalt i jordbruksmarken,

• Taxeringsdata över åker- och betesmark,

• Arbetsställen inom jordbruksföretag

Exempel på hur delar av under-
laget till analysen ser ut i sitt 

geografiska sammanhang.

Geografiska informationssystem  
& dataunderlag
Metoden för att beskriva jordbruksmarkens värden ba-
seras på ett flertal sammanvägda analyser i geografiskt 
informationssystem (GIS). GIS-analyser möjliggör 
att komplexa, och geografiskt definierade, analyser kan 
genomföras för stora områden. Att data kvantifieras 
innebär dock ibland förenklingar av verkligheten 
och generaliseringar som för enskilda områden kan 
innebära fel. Analysunderlaget ska därför ses som en 
övergripande analys på kommunal nivå, där underlaget 
för mer detaljerade analyser av enskilda platser måste 
verifieras utifrån de verkliga förhållandena.

Analyserna utgår huvudsakligen från Jordbruksverkets 
dataunderlag över befintliga jordbruksmarker, block-
databasen. Datan består av de geografiska områden 
som markägare själva rapporterar in till Jordbruks-
verket i syfte att söka olika sorter av stödformer. Det 
finns således en viss felmarginal där mark som inte 
rapporterats in till Jordbruksverket inte heller ingår i 
analysen. Uppskattningsvis rör det sig om en väldigt 
liten andel av jordbruksmarkens yta där markägare 
väljer att inte söka stöd. Även om jordbruksmark 
inte finns med i blockdatabasen och därmed inte har 
analyserats i denna rapport, har den samma lagstiftade 
skydd enligt miljöbalken.

Produktionsplatser djurhållning
Brukningscentrum
Jordbruksområde
Blockdatabasen 2019
Bebyggelseområden

Jordbruksmark, enligt blockdatabasen
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Jordbruksområden 
Vi har i vår analys valt att dela in kommunens olika 
delar i olika karaktärsområden, hädanefter benämnda 
Jordbruksområden. För vart och ett av dessa har vi 
tagit framfördjupade beskrivningar av förutsättningar 
och kvaliteter kopplade till jordbruksmarken. Jord-
bruksområdena har tagits fram utifrån en sammanvägd 
bedömning av fördelning av jordarter, åker- och be-
tesmark, struktur i markslag och användning och i viss 
mån bygder i ett historiskt sammanhang. Kommunen 
delas in i 13 sådana jordbruksområden, vilka beskrivs 
mer i detalj i kapitel 4.

I kapitel 4 beskrivs dessa kvaliteter och förutsättningar 
för jordbruket närmare. Beskrivningen tar utgångs-
punkt i beräknade medelvärden per kategori, vilket är 
medelvärdet för alla faktorer som tillhör de två kate-
gorierna markbundna faktorer och faktorer för aktuell 
markanvändning. Sammanfattande texter finns för de 
båda kategorierna för varje jordbruksområde. 

JORDBRUKSOMRÅDEN I NORRKÖPINGS KOMMUN

1. Bråvalla, Kvillinge & Malmölandets odlingslandskap
2. Vångaslätten
3. Odlingsbygden öster om Skärblacka & Kimstad
4. Borgs odlingsbygd
5. Västra Vikbolandets odlingsbygd
6. Mellersta Vikbolandets odlingsbygd
7. Östgötaslättens östra utlöpare, söder om Norsholm

8. Östra Vikbolandets mosaiklandskap
9. Skogsbygden centrala Kolmården
10. Skogsbygden östra Kolmården
11. Skogsbygden väster om Vånga
12. Skogsbygden söder om Skärblacka
13. Skogsbygden söder om Norrköping

1

9

10

11
2

12
3 4

7

13 5 6 8
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4. Jordbruksmarken i Norrköping

företagets verksamhet är geografiskt placerad. Detta 
rör knappt 10 % av företagen. De företag som har flest 
anställda är etablerade utmed väg 51 strax nordväst 
om Norrköping, vid Björsnäs, Krokek, Kvarsebo och 
Ljunga. I övrigt ligger företagen utspridda i kommu-
nen utan några utpräglade koncentrationer. 

Alla företag med större omsättning har anställda. 
Flera verksamheter med måttligt stor omsättning 
saknar dock anställda. Detta gäller ett knappt tiotal 
jordbruksföretag utan anställda med en omsättning på 
mellan 5–10 miljoner årligen, och ytterligare drygt 100 
företag med en omsättning mellan 1–5 miljoner. 

Som stödjande sektorer till jordbrukssektorn räknas 
här allt från uthyrning och leasing av jordbruksmaski-
ner och redskap till partihandel med levande djur och 
framställning av livsmedel eller foder (se hela urvalet 
i bilaga 1). Dessa sektorer samlar tillsammans 70 an-
ställda i kommunen. Av dessa är merparten etablerade 
i Norrköping.

Mer än en fjärdedel av hela kommunens markyta 
utgörs av jordbruksmark. Generellt har jordbruk-
smarkerna i Norrköping stora kvaliteter avseende de 
markbundna egenskaperna, vilka framför allt speglar 
de markbundna faktorerna. Analysen av aktuell mar-
kanvändning uppvisar också stora kvaliteter, men med 
större variationer jämfört med resultatet för analysen 
av de markbundna egenskaperna. Det visar på ett 
potentiellt stort utvecklingsutrymme över tid, där den 
aktuella markanvändningen beskriver mer kortsiktiga 
och föränderliga värden i jordbruket.

Jordbruksnäringen i Norrköping
Det finns lite drygt 600 jordbruksföretag registrerade 
i Norrköpings kommun, med totalt 250 anställda. 
Merparten av jordbruksföretagen, omkring 90 %, har 
angett att de inte har några anställda. 8 % av företa-
gen anger att de har 1–4 anställda och knappt 2 % 
har 5–49 anställda. Företagen har i vissa fall skrivit 
sin verksamhet på en administrativ adress i centrala 
Norrköping, och går därmed inte att koppla till var 

Arbetsställen Jordbrukssektorn

0 anställda

1-2 anställda

3-4 anställda

5-6 anställda

7-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

Jordbruksområde

Norrköpings kommungräns
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Stora sammanhängande områden med 
jordbruksmark
Täthetsanalysen i kartorna undersöker hur mycket 
åker- respektive betesmark som finns inom 100 meters 
radie från varje plats i kommunen och ger en täthet 
från ”mycket träff ” (hög) till ”lite träff ” (låg). På så sätt 
åskådliggörs koncentrationer av jordbruksmark. I en 
kommunskala urskiljer sig åkermarkskoncentrationer 
tydligt. Likaså skogsområdena som är blå eller helt 
saknar jordbruksmark (Kolmården) För att göra ana-
lysen fullständig ända fram till kommungräns sträcker 
sig analysen fem kilometer utanför kommungränsen.

Analysen visar att det finns flera större områden med 
sammanhängande jordbruksmark i kommunen. Det 
till ytan största sammanhängande området finns 
öster om Norrköping, i trakterna kring Ljunga och 

Östra Husby. Detta framkommer även av analysen av 
samlade åkermarker, där de största samlade områdena 
ligger i västra Vikbolandets odlingsbygd, vid Bråvalla, 
Kvillinge och Malmölandets odlingslandskap samt 
kring orterna Vånga, Skärblacka, Strandhugg–Eksund 
och Norsholm (se karta ovan till vänster). Åkermarken 
utgörs dessutom huvudsakligen av stora åkerfält, vilket 
sammantaget utgör en god grund för ett effektivt och 
rationellt jordbruk. 

Betesmarken utgörs generellt sett av mindre och mer 
fragmenterade ytor än åkermarken. Platser med större 
samlade arealer av betesmark ligger delvis i anknytning 
till större samlade arealer med åkermark (se karta ovan 
till höger). Det gäller exempelvis området söder om 
Norsholm, vid Vångaslätten, i mindre omfattning vid 
Bråvalla, Kvillinge och Malmölandets odlingslandskap 

samt öster om Norrköping vid orterna kring Svensk-
sundsviken, Djurön, Ravnäs och Järstad samt kring 
östra Husby, Gårdsjö och Kättinge. Även längre ut på 
Vikbolandet, där det saknas större samlade åkermar-
ker, finns samlade betesmarker främst i orter precis 
intill kusten samt på Birkö och Korsö.

Jordbruksområden
Analysresultaten för Norrköpings kommun beskrivs 
områdesvis. Jordbruksområdena kallas också ”Karak-
tärsområden” och avgränsar jordbruksområden med 
likartade förutsättningar för jordbruk, framför allt 
odling. Det blir tydligt i kartorna ovan där täthet av 
jordbruksblock av åkermark redovisas. 

Täthetsanalys åkermark. Täthetsanalys betesmark.
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1. Bråvalla, Kvillinge och Malmölandets odlingslandskap
Sammanhängande slättlandskap och odlingsbygd. Övervägande sedimentära jordar (lera med inslag av silt). Kommu-
nens största sammanhängande slättområde som inte bryts av kullar av morän och urberg. Bråvalla skiljs från Kvillinge 
och Malmölandet genom Norrköpingsåsen (sand och isälvsmaterial) med företrädesvis betesmarker.

Områdesanalysen visar på stora kvaliteter och goda 
förutsättningar för brukande av jorden. Framför 
allt är det de markbundna faktorerna som beskri-
ver markens egenskaper som uppvisar särskilt goda 
kvaliteter. Analysen ger delvis en annan bild avseende 
aktuell markanvändning. Det finns bara ett mindre 
antal brukningscentrum och djurhållningsplatser, och 
värderingen av dess inverkan på de enskilda jordbruks-
blocken blir därmed begränsad. En vidare analys visar 
dock att dessa utgörs av några av kommunens största 
arbetsgivare och att jordbruksmarkerna till största del 
utgörs av sammanhängande områden, vilket indike-
rar att de faktiska kvaliteterna kan vara högre än vad 
GIS-analysen visar. En översyn av jordbruksföretagens 
omsättning visar vidare att mer än hälften av områdets 
verksamheter har en omsättning om 500 000 kronor 
eller mer. Det är närmare bestämt 45 % som omsätter 
mer än 1 miljon och knappt 10 % omsätter mellan 20 
och 100 miljoner årligen. Området är därmed ett väl-
digt viktigt område för kommunens jordbruksnäring.

MARKBUNDNA FAKTORER
Grundförutsättningarna för brukande av jordbruks-
marken i området bedöms vara mycket goda för både 
åker- och betesmark. 

Jordbruksmarken i området består huvudsakligen av 
åkermark med kompletterande betesmarker, vilka 
båda framkommer på den övergripande analysen av 
sammanhängande åker- respektive betesmarker (se 
kartorna på sidan 17). En majoritet av de enskilda 
jordbruksmarkerna är 5 hektar eller större vilket anses 
ge goda förutsättningar för ett rationellt brukande 
av marken, även om betesmarkerna är klart mindre 
ytmässigt. Dessutom ligger nästan all jordbruksmarken 
inom ett större sammanhängande område av jord-
bruksmark. Kvaliteten på jordarna bedöms ha goda 
förutsättningar för ett produktivt jordbruk. Fältformen 
är den avvikande faktorn där majoriteten av jord-
bruksmarker bedöms ha en mindre rationell form för 
moderna jordbruksmaskiner att bruka.

AKTUELL MARKANVÄNDNING

Den sammanvägda bedömningen av de faktorer som 
beskriver aktuell markanvändning i GIS-analysen 
ger ett blandat resultat med störst kvaliteter intill 
befintliga djurhållningsplatser, brukningscentrum och 
arbetsgivare. Eftersom dessa platser är få, blir resultatet 
av den kvantitativa analysen att högre kvaliteter samlas 
fläckvis i området. Det ska dock vägas mot det faktum 
att hälftens av kommunens stora arbetsgivare inom 
jordbruksbranschen ligger här, samt att merparten av 
jordbruksmarken ligger i sammanhängande områden 
för jordbruksmark och därmed effektivt kan brukas 
utifrån ett fåtal brukningscentrum. Markerna bedöms 
ha höga miljövärden utifrån att en hög andel av 
betesmarkerna får miljöstöd för sin verksamhet. Sett 
till omsättning koncentreras ett flertal av kommunens 
större jordbruksverksamheter inom detta område och 
det nästan 40 % av områdets drygt 30-tal jordbruks-
företag anställer tillsammans mellan 70–150 perso-
ner – mer än hälften av kommunens anställda inom 
jordbruksnäringen.
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2. Vångaslätten
Välavgränsad odlingsbygd med främst lerjordar med inslag av torv. Delar av området har åkerholmar på berg- eller 
moränkullar. Området skiljs från området väster om genom förkastningssystemet som zick-zackar sig upp från Roxen 
via Glan till Kvillingeförkastningen vid Svärtinge.

Jordbruksområdet Vångaslätten utgörs av ett utpräglat, 
sammanhängande och nästan heltäckande jordbruks-
landskap. Området har mycket stora kvaliteter både 
avseende de markbundna egenskaperna och den 
aktuella markanvändningen. En viss utglesning av 
jordbruksmarkerna syns i öst mot skogsbygden söder 
som Skärblacka. 

Det finns relativt stor aktivitet i området, även om 
omfattningen av antal arbetstillfällen och omsättning 
är begränsad. Detta kan vara en konsekvens av att flera 
jordbruksmarker är mindre till ytan och har en oregel-
bunden form. Nästan alla betesmarker får miljöstöd 
för sin verksamhet. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Vångaslätten märker ut sig för den stora utbredningen 
av jordbruksmarken i området. Kvaliteten bedöms 
vara god för såväl åker- som betesmarken, vilka även 
kompletterar varandra i landskapet. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING

En viss koncentration av produktionsaktivitet 
identifieras kring samhället Vånga. Bland de 30-talet 
registrerade jordbruksföretagen i området finns ingen 
anställd. Merparten av jordbruken har antingen ingen 
registrerad omsättning, eller en omsättning på under 
500 000 kronor årligen. För 15 % av jordbruksföre-
tagen överstiger omsättningen 1 miljon på årsbasis. 
Dessa jordbruksföretag ligger utmed ett nord-sydligt 
stråk längs Vångavägen–Käslingevägen. I området 
finns ett drygt 10-tal djurhållningsplatser med huvud-
sakligen nötkreatur men även får. 
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3. Odlingsbygden öster om Skärblacka & Kimstad
Odlingsbygd med främst lerjordar med inslag av torv. Delar av området har åkerholmar på berg- eller moränkullar 
medan andra delar har relativt stora sammanhängande jordbruksmarker. Området skiljs från odlingsbygden öster om 
genom ett skogsdominerat område kring Lövstadsjön.

Området utgörs till stor del av jordbruksmark med 
stora kvaliteter. Det finns en tendens till större akti-
vitet i jordbruksföretagen i områdets norra del, men 
sett till de markbundna förutsättningarna för jord-
bruk finns ingen tydlig anledning till att det ser ut så 
idag, vilket visar på möjligheter att utöka aktiviteten i 
jordbruket över tid. Förutsättningarna anses vara goda 
i hela jordbruksområdet. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Resultatet av analysen av de markbundna kvaliteter-
na visar på stora värden i hela området. Det finns en 
blandning av åker- och betesmark med tydlig fördel 
till den förstnämnda. Kvalitetn bedöms vara god för 
båda marktyperna.

AKTUELL MARKANVÄNDNING
Den största aktiviteten i aktuella jordbruk återfinns i 
den norra halvan av området, direkt öster om Skär-
blacka. Det är även i detta område som alla djurhåll-
ningsplatserna ligger och där de jordbruksföretag som 
har störst omsättning är etablerade. En fjärdedel av de 
20-talet jordbruksföretagen som är aktiva i området 
har en omsättning på 1 miljoner per år eller mer. Det 
enda jordbruksföretaget med personal har 3–4 anställ-
da och omsätter mellan 5 och 10 miljoner årligen. 
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4. Borgs odlingsbygd
Odlingsbygd med främst lerjordar med inslag av större torvområden. Inslag av åkerholmar på berg- eller moränkullar. 
Området skiljs från odlingsbygden väster om genom ett skogsdominerat område kring Lövstadsjön.

Området angränsar till staden Norrköping i öster, och 
utgör delvis ett uppbrutet jordbrukslandskap bland 
spridda skogsmarker. Analyserna av de markbundna 
kvaliteterna visar på väldigt höga värden för både åker 
och betesmark, och den aktuella markanvändningen 
visar på mer aktivitet kring Trostad och Lövstad. Jord-
bruket i området ger i dagsläget bara något enstaka 
arbetstillfälle, men förutsättningarna är enligt analysen 
goda för brukande av marken i hela jordbruksområdet. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Åker- och jordbruksmark är jämt fördelat över jord-
bruksområdets yta. Även om markerna delvis bryts 
upp av skogsmark så har jordbruksmarkerna höga 
kvaliteter avseende de markbundna faktorerna. Även 
betesmarkerna har medelhöga till höga kvaliteter i 
området. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING
Det finns huvudsakligen två tyngdpunkter för den 
aktuella markanvändningen: vid Trostad och Lövstad. 
Det är i dessa punkter som djurhållningsplatserna 
koncentreras. Vid Trostad och österut ligger en arbets-
plats med 1–2 anställda, och två jordbruksverksamhe-
ter med en omsättning i storleksordningen 1–5 mil-
joner per år. Övriga 7 arbetsplatser har inga anställda 
och hälften av verksamheterna har en omsättning 
under 250 000 SEK på årsbasis. 
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5. Västra Vikbolandets odlingsbygd
Sammanhängande jordbrukslandskap med visst inslag av bergsknallar och moränhöjder. Övervägande del sedimentä-
ra jordar (främst lera). Åkermarken är flack och sluttar svagt åt Bråviken i norr. Vikbolandet ligger mellan förkastningen 
genom Slätbaken och Kolmårdsförkastningen.

Västra Vikbolandet är tillsammans med Östra Vik-
bolandets odlingsbygd de största jordbruksområdena 
inom odlingslandskapet. Området utskiljer sig för de 
stora och rationella sammanhängande områdena för 
jordbruk, med särskilt stora sammanhängande ytor 
för såväl åkermarken som betesmarken. Området med 
samlade betesmarker utmed stranden till Bråviken 
har väldigt höga markbundna kvaliteter. Åkermarken 
upptar större delen av jordbruksmarken, och komplet-
teras enbart med mindre betesmarker spridda över 
hela områdets yta. Området särskiljer sig även för den 
jämna fördelningen av djurhållningsplatser, bruknings-
centrum och jordbruksföretag över jordbruksområ-
dets geografi, samt för det relativt sett stora antalet 
arbetsställen. Analysen visar därför att de mycket höga 
kvaliteter som finns bland de markbundna faktorerna, 
även innebär stora kvaliteter i den aktuella markan-
vändningen med ett flertal kluster med högre aktivitet. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Merparten av området utgörs av sammanhängande 
jordbruksmark, med stora jordbruksfält och rektangu-
lära åkrar som är effektiva att bruka. Det finns mycket 
mer åkermark än betesmark i området, men den betes-
marken som finns har stora kvaliteter och utgör även 
ett av kommunens största sammanhängande områden 
med betesmark. Den främsta faktorn med lite lägre 
kvaliteter avseende markbundna förutsättningarna är 
den naturliga markavvattningen. Det är också tydligt 
att de mindre åkermarkerna har sämre förutsättningar 
vad gäller fältform, då många av dessa har oregelbund-
na former. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING
Det finns stora kvaliteter i området, med flera noder 
av brukningscentrum, större arbetsgivare och djurhåll-
ningsplatser. Även om värdena varierar i området, görs 
bedömningen att marken nyttjas på ett effektivt sätt 
då brukningscentrum omgärdas av större arealer med 
åker- och betesmark. I de delar med lägre aktivitet 

inom aktuell markanvändning visar analysen av de 
markbundna faktorerna på höga kvaliteter, vilket 
kan utgöra grund för att över tid utveckla jordbruks-
verksamheten i området. Knappt 10 % av områdets 
145 jordbruksföretag har anställda, vilka summerar 
till mellan 33 och 53 anställda. Det utgör därmed 
omkring en tredjedel av kommunens anställda inom 
jordbrukssektorn. Västra Vikbolandet utmärker sig 
också för att det bara är en minoritet av områdena som 
har ingen eller väldigt låg årlig omsättning, och att det 
finns 2 verksamheter med en omsättning på mellan 10 
till 20 miljoner, 5 jordbruksverksamheter med en årlig 
omsättning mellan 5 och 10 miljoner, och ytterligare 
40-talet verksamheter som omsätter 1 till 5 miljoner. 
Området utgör således en viktig del av kommunens 
aktiva jordbruksmarker. 
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6. Mellersta Vikbolandets odlingsbygd
Mosaiklandskap med omväxlande sedimentära jordar (främst lera) mellan höjdområden av berg och morän. Skärgård 
som stigit ur havet genom landhöjningen. Vikbolandet ligger mellan förkastningen genom Slätbaken och Kolmårdsför-
kastningen.

Mellersta Vikbolandet utgörs av flera större sam-
manhängande jordbruksmarker, som delvis utgör en 
fortsättning av Västra Vikbolandets odlingsbygd, vilka 
delas upp av flera skogs- och bergsområden. Både 
åker- och betesmarkerna håller mycket hög kvalitet. 
Mellersta Vikbolandet utgör en viktig del av Norrkö-
pings aktiva jordbruksverksamhet, och det finns ett 
flertal noder för verksamheten inom området. Djur-
hållningsplatser och jordbruksföretag ligger fördelade 
över hela jordbruksområdet, och det är ett 20-tal 
personer som är anställda i områdets jordbruk.

MARKBUNDNA FAKTORER
Jordbrukslandskapet i området börjar spricka upp, 
från de sammanhängande jordbruksmarkerna i väster 
till att innehålla allt mer bergs- och skogsområden ju 
längre öster man kommer i området. Området utgörs 
fortsatt av stora jordbruksmarker, med stora sam-
manhängande ytor och med höga kvaliteter i jorden. 
Betesmarken ligger utspridd i hela områdets geografi, 
men är betydligt mindre i omfattning och färre i antal 
än åkermarken. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING
Av områdets drygt 100 jordbruksverksamheter har 
omkring en femtedel en omsättning över 1 miljon 
kronor årligen, varav två företag omsätter mer än 5 
respektive 10 miljoner. Det är lite drygt 10 verksamhe-
ter som har anställda, och det rör sig sammanlagt om 
ett 20-tal personer. Det finns ett 50-tal djurhållnings-
platser med huvudsakligen nötkreatur. 
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Området är det enda i Norrköpings kommun som 
tydligt tillhör Östgötaslättens sammanhängande 
odlingslandskap. Östgötaslätten är känd som ett av 
Sveriges främst jordbruksmarker, och även här visar 
analysen på höga kvaliteter. Det är huvudsakligen de 
markbundna faktorerna som indikerar mycket höga 
kvaliteter för området som helhet, medan den aktuella 
markanvändningen verkar vara som mest aktiv i de 
centrala och västra delarna av området i stråk utmed 
väg 210 och väg 774.

7. Östgötaslättens östra utlöpare, söder om Norsholm
Området utgörs av kommunens södra utlöpare vilken angränsar till Östgötaslättens sammanhängande fullåkersbygd i 
Linköpings kommun. Den östra delen av Östgötaslätten är mosaikartad med ett större inslag av bergknallar och åker-
holmar på moränhöjder. Området är skiljt från övriga områden i kommunen genom förkastningen som karaktäriseras av 
vattensystemen Slätbaken–Roxen–Vättern. Området har ingen tydlig gräns i öst eller väst eftersom det utgör del av ett 
större jordbrukslandskap som korsar kommungränsen. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Karaktärsområdet har generellt sett stora kvaliteter, 
vilka är relativt jämnt fördelade inom hela områ-
det. Avseende de markbundna faktorerna får större 
delen av åkermarken i området mycket höga värden 
avseende jordart och storlek på jordbruksmarkerna, 
och där en stor del av områdets yta dessutom utgörs 
av jordbruksmark som är mer eller mindre samman-
hängande. De faktorer som märker ut sig är naturlig 
markavvattning och fältform som indikerar lite sämre 
förutsättningar i området. Även betesmarkerna har 
enligt analysen höga brukningsvärden. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING

Avseende den aktuella markanvändningen finns 
en större spridning av resultaten, med fördel för de 
normala värdena. Däremot utmärker sig två stråk med 
mycket höga respektive höga värden kring väg 210 
och väg 774 centralt i karaktärsområdet, vid orterna 
Hestad, Skärkind–Skävid, Halleby och Hattorp. I om-
rådet arbetar ett 10-tal personer på de knappt 40-talet 
registrerade jordbruksföretagen. Majoriteten av lant-
bruken har därmed inga anställda. 15 % av verksam-
heterna har en omsättning över 1 miljon årligen, varav 
ett företag omsätter mellan 20–50 miljoner årligen. 
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8. Östra Vikbolandets mosaiklandskap
Mosaiklandskap med omväxlande sedimentära jordar (främst lera med inslag av gyttjelera) i ett finmaskigt nät mellan 
höjdområden av berg och morän. Bitvis dominerar skogsmark. Skärgård som stigit ur havet genom landhöjningen. 
Vikbolandet ligger mellan förkastningen genom Slätbaken och Kolmårdsförkastningen.

Området utmärker sig med sitt mosaiklandskap med 
mindre och avskilda områden med åker- och betes-
mark. Betesmarkerna utgör en större andel av jord-
bruksmarken än i de flera av de utpräglade odlings-
landskapen, och utgörs delvis av stora områden med 
höga kvaliteter. På exempelvis Arkö i östra skärgården 
finns djurhållningsplatser utan angränsande åkermark. 
Ekonomisk aktivitet finns i ett flertal mindre noder 
som är spridda över hela områdets geografi. Jord-
bruksmarken utgör ofta sammanhängande stråk från 
inlandet och ut mot kusten, vilka kan ha stort värde 
för biologisk mångfald och pollinering m.m. 

MARKBUNDNA FAKTORER
Betesmarkerna har mycket höga värden och kon-
centreras ofta till kustområdena. Åkermarken ligger 
spridd över hela området och håller god kvalitet, med 
några noder med väldigt höga kvaliteter i områdets 
norra och södra delar. Även om markerna huvud-
sakligen är små i omfattning, hänger merparten av 
jordbruksmarken ihop i större stråk från Västra Vik-
bolandet och ut mot kusten. Dessa stråk kan utgöra 
viktiga gröna korridorer för biologisk mångfald och 
pollinering. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING
Jordbruksområdet har aktiva jordbruk och djurhåll-
ningsplatser över hela områdets geografi. Det finns ett 
50-tal arbetsplatser, där bara en handfull har anställ-
da vilket sammanlagt rör sig om 10–14 personer. I 
området finns även ett 30-tal djurhållningsplatser 
och ett 60-tal brukningscentrum, både på fastlandet 
och de större öarna närmast kusten. En femtedel av 
jordbruksföretagen har en omsättning över 1 miljon 
årligen. 
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9. Skogsbygden centrala Kolmården
Ett utpräglat kuperat sprickdalslandskap med endast små luckor i skogsbygden där mark kunnat odlas. Präglas av 
urberg med tunt jordtäcke. Här och var finns morän och vissa sandavlagringar. Ett område som befolkades sent bland 
annat på grund av magra jordbruksförhållanden. Området avgränsas från områdena söder om genom Kolmårdsförkast-
ningen. 

Området utmärker sig för de väldigt små och spridda 
jordbruksmarkerna. Det finns ett knappt 20-tal verk-
samma jordbruksföretag, utan anställda och med låg 
årlig omsättning. Några ansamlingar av jordbruksmar-
ker finns i området, med störst arealer i dess södra del.

MARKBUNDNA FAKTORER
Området har ett fåtal områden med jordbruksmark 
som är utspridda i landskapet. De större klustren av 
jordbruksmark ligger vid Myckelmossa, Rodga, Hag-
sätter och området kring Svärtinge, Hultsbruk och 
Hammaren. På dessa platser är jordbruksmarken även 
mer eller mindre sammanhängande, och dessa platser 
sammanfaller med de största kvaliteterna som iden-
tifierats i jordbruksmarken. En ovanligt hög andel av 
jordbruksmarken har goda förutsättningar för naturlig 
markavvattning, vilket kan ha varit en förutsättning 
för att marken ska ha ansetts vara brukningsvärd i 
området historiskt sett. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING
De högsta kvaliteterna i jordbruksområdet återfinns 
huvudsakligen i områdets sydvästra del samt vid Rod-
ga. I området finns ett 10-tal produktionsplatser för 
djurhållning och ett knappt 20-tal jordbruksföretag, 
alla utan anställda. Omsättningen på företagen är låg.
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10. Skogsbygden östra Kolmården
Karaktärsområdet utgörs av en lägre liggande del av sprickdalslandskapet i Kolmården, med sediment- och sandjordar 
mellan urbergspartierna. Dessa jordar återfinns huvudsakligen kring Krokek/Sandviken samt norr om Kvarsebo. Områ-
det avgränsas genom Kolmårdsförkastningen vid Bråviken i söder.

Karaktärområdet urskiljer sig tillsammans med ’Cen-
trala Kolmården’ utifrån jordbruksmarkens begränsade 
utbredning. I skogsbygden öster om Kolmården samlas 
jordbruksmarken huvudsakligen till två delområden: 
sammanhängande jordbruksmarker kring Kvarse-
bo–Granvik, samt ett samlat mosaiklandskap med 
splittrade jordbruksmarker kring Krokek–Strömsfors. 
Kvaliteterna i jordbruksmarken skiljer sig tydligt åt 
mellan dessa delområden, där i synnerhet den aktuella 
markanvändningen har större kvaliteter i de samman-
hängande jordbruksmarkerna i öst. 

MARKBUNDNA FAKTORER

Även om jordbruksmarken är begränsad ytmässigt så 
håller den som finns höga värden avseende jordart, 
naturlig markavvattning och för delar även utifrån 
sammanhängande jordbruksarealer. Att de åkermar-
ker som inte ingår i större sammanhang har tydlig 
mosaikartad fördelning i landskapet innebär däremot 
begränsningar för den sammanvägda bedömningen 
av områdets förutsättningar, där större marker med 
rektangulär form premieras i det rationella jordbruket. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING

De marker som brukas har värden i nivå med samt 
lägre än kommunsnittet, och är betydligt mindre i 
omfattning. Det är framför allt de sammanhängande 
områdena i östra karaktärsområdet som har högre 
kvaliteter avseende jordbruksmarken. Däremot pekar 
resultatet på att man i området valt att inte investera i 
markavvattningssystem för jordbruket e.d. medan det 
finns ett flertal lantbruk med djur. Detta kan vara en 
indikation på att betesmarken i området har en särskilt 
stort värde för den aktuella markanvändningen. En 
knapp majoritet av dessa får idag miljöstöd genom 
Jordbruksverket. Av områdets knappt 40 jordbruksfö-
retag finns en arbetsgivare med 5–6 anställda i karak-
tärsområdet östra del. Lite drygt 10 % av jordbruksfö-
retagen omsätter 1 miljon eller mer årligen. 
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Området utgörs huvudsakligen av skogsmark, men har 
tre större kluster av sammanhängande jordbruksmark i 
norra, mittersta och södra delen av jordbruksområdet. 
Det finns aktivitet i form av djurhållningsplatser, jord-
bruksföretag och brukningscentrum över merparten av 
området. 

11. Skogsbygden väster om Vånga
Skogslandskap som domineras av morän och urberg med endast små öppningar med jordbruksmark, främst kring 
Tolskepp och Gettorp. Området skiljs från området öster om genom förkastningssystemet som zick-zackar sig upp från 
Roxen via Glan till Kvillingeförkastningen vid Svärtinge.

MARKBUNDNA FAKTORER
Både åker- och betesmark har höga kvaliteter i områ-
det. Det största samlade området med jordbruks mark 
ligger i nordöstra jordbruksområdet, nära spetsen på 
Vångaslättens nordvästra spets. Enskilda jordbruk-
smarker är generellt sett små och har oregelbundna 
former, vilket inte anses vara effektivt sett till rationellt 
brukande av marken. Däremot håller jordarten hög 
kvalitet och markerna utgör ofta del av större sam-
manhållna områden för jordbruk. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING

I området finns ett knappt 20-tal jordbruksföretag 
med bara 1–2 anställda. Omsättningen är generellt 
sett låg, men störst enskild ekonomisk aktivitet finns 
i områdets södra delar. Det finns ett knappt 15-tal 
djurhållningsplatser med framför allt får men även 
nötkreatur. Jordbruksmarken har medelhöga till höga 
kvaliteter, och även om jordbruksmarken är i klar ma-
joritet av markslagen så utgör betesmarken en relativt 
stor del av jordbruksmarken i området. 
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Området utgörs bara undantagsvis av jordbruksmark, 
och relationen mellan åker- och jordbruksmark är 
relativt jämn jämfört med hur relationen ser ut i od-
lingsbygderna. Det finns nästan lika många djurhåll-
ningsplatser som det finns verksamma jordbruksföre-
tag, vilka har en relativt låg omsättning och väldigt få 
anställda. Kvaliteten på de markbundna egenskaperna 
är medelhöga eller höga, och för den aktuella markan-
vändningen är de medelstora. 

12. Skogsbygden söder om Skärblacka
Mosaiklandskap med omväxlande sedimentära jordar (främst lera) mellan höjdområden av berg och morän. Skogsmar-
ken dominerar framför odlingsmarken. 

MARKBUNDNA FAKTORER

Jordart och sammanhanget jordbruksmarkerna emel-
lan märker ut sig med mycket höga kvaliteter, medan 
de generella kvaliteterna är medelhöga. Framför allt 
påverkas detta av att jordbruksfälten är små och har 
oregelbundna former som inte bedöms vara effektiva 
att bruka. Även jordens egenskaper avseende naturlig 
markavvattning ger sämre förutsättningar för jordbru-
ken. 

AKTUELL MARKANVÄNDNING

För aktuell markanvändning håller åker- och betes-
mark likvärdiga medelhöga kvaliteter. Det finns ett 
drygt 10-tal produktionsplatser för djur med huvud-
sakligen får och nötkreatur, och ett knappt 15-tal 
verksamma jordbruksföretag. Det innebär att åker-
marken kan förmodas ha en särskilt viktig funktion 
i området. Det är bara en arbetsgivare som har 1–2 
anställda. Omsättningen är generellt sett låg där 40 % 
av jordbruksföretagen omsätter över 500 000 årli-
gen, och bara ett företag har en omsättning i klassen 
1–5 miljoner. 
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Området ligger direkt söder om staden Norrköping 
och utgörs av såväl jordbruks- som skogsmark. Det är 
framförallt i de centrala östra delarna som det finns 
sammanhängande områden för jordbruksmark. Dessa 
håller hög kvalitet, framförallt sett till de markbundna 
egenskaperna men även för den aktuella markanvänd-
ningen sett till ett öst-västligt stråk centralt genom 
jordbruksområdet. Omsättningen är däremot högre än 
för många skogsbygder, där en femtedel av jordbruks-
företagen omsätter över 1 miljon kronor årligen, varav 
ett företag ligger i klassen 5–10 miljoner. 

13. Skogsbygden söder om Norrköping
Mosaiklandskap med omväxlande sedimentära jordar (främst lera) mellan höjdområden av berg och morän. Inslag av 
större torvmarker. 

MARKBUNDNA FAKTORER

De markbundna egenskaperna för jordbruk i området 
visar på relativt höga kvaliteter för både åker- och 
betesmarken. Den sydvästra delen av området har 
markant färre marker, vilka även håller lägre kvaliteter. 
För att vara ett skogsbygdsområde är de enskilda jord-
bruksmarkerna relativt stora och ingår även i större 
sammanhang av sammanhängande jordbruksmarker. 
Däremot är förutsättningarna för naturlig markavvatt-
ning sämre.

AKTUELL MARKANVÄNDNING

Sett till dagens användning av jordbruksmarkerna så 
är det framför allt aktivitet i den östra delen av. Det 
finns sex djurhållningsplatser med huvudsakligen 
nötkreatur och undantagsvis får. Av områdets drygt 
20-tal jordbruksföretag är det tre företag med anställ-
da vilka omfattar 3–6 personer. Dessa ligger centralt 
i jordbruksområdets östra del. De högsta kvaliteterna 
på jordbruksmarken återfinns i ett öst-västligt stråk 
genom mittersta delen av området, och samlar de 
flesta arbetsplatser och djurhållningsplatser. Norra och 
södra delarna har sämre förutsättningar både avseende 
åker- och betesmarken. 
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5. Diskussion

Jordbruksmark som resurs i Norrköping
På kartorna på sidorna 45 och 47 urskiljer sig jord-
bruksområdena (karaktärsområdena, lila linje) genom 
sammansättningen och kvalitet på jordbruksblocken. 
Indelningen i odlingslandskap och skogslandskap 
är mycket tydlig. I kommunen finns framför allt tre 
större sammanhängande odlingslandskap – 1. Bråvalla, 
Kvillinge & Malmölandets odlingslandskap; 2. Västra 
Vikbolandets odlingsbygd och 3. Vångaslätten. Här 
finns större jordbruksföretag och/eller sammanhäng-
ande odlingsmarker med höga medelvärden. 

Sedan finns ett antal jordbruksområden med höga 
medelvärden i en mer spridd och småskalig struktur 
såsom 3. Odlingsbygden öster om Skärblacka & Kim-
stad; 4. Borgs odlingsbygd; 6. Mellersta Vikbolandets 
odlingsbygd och 7. Östgötaslättens östra utlöpare, 
söder om Norsholm.

Skogsbygderna har olika grad av odlingsmark in-
sprängt i den annars dominerande skogliga karaktären.

Medelvärdena för faktorer för produktion uppvisar ett 
mönster med koncentrationer kring brukningscen-
trum.

Av kartan till vänster framgår en nationell åkermarks-
klassning från 1971 där 10 är högsta klass. Även om 
den är grov visar den tydligt att jordbruksområdena i 
Norrköpings kommun är av klass 5. Ytorna i ett Sveri-
geperspektiv med klass 5 och högre är avsevärt färre än 
ytorna med klass 1–4. Även om studien är från 1971 
har den viss relevans enligt de experter vi samtalat 
med. Jordbruksverket driver ett arbete med metod för 
rikstäckande klassificering av jordbruksmark inom 
ramen för Miljömålsrådets åtgärdslista för att få fram 
mer aktuell data. Svar från studien väntas 2021.

Att ”bygga” goda jordar
De externa branschföreträdare och forskare vi talat 
med inom ramen för detta arbete har alla återkom-
mande poängterat att jordbruksmarken är en resurs 

Gradering av åkermarken i 
Sverige, år 1971. Karta från 
Jordbruksverket.
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vars värde lätt undervärderas då den ställs mot andra 
intressen. Jordens kvalitet byggs i ett välskött lantbruk 
över tid upp genom att jorden ”reder sig” i en långsam 
process. Om marken exploateras går denna förädlade 
resurs förlorad för alltid. Då jordbruksmarken levererar 
värde under hundratals eller kanske till och med 
tusentals år är värdet som därmed går förlorat så stort 
att det blir närmast ohanterligt att beräkna och väga 
mot andra intressen.

Utmaningar kring metod
Flera indirekta värden som inte fångas av vår modell 
nämns i intervjuerna med experterna. Exempel på 
detta är de värden jordbruksmarken ger upphov till 
genom att skapa arbetstillfällen och ligga till grund 
för produktion i branscher som levererar underhåll till 
eller drar nytta av jordbruksproduktionen. Även jord-
bruksmarkens förmåga att leverera ekosystemtjänster 
och dess roll som en värdefull kolsänka nämns. Dessa 
nyttor kan redan idag, men kanske framför allt över 
tid, komma att generera direkta ekonomiska värden i 
form av olika typer av stöd eller skattelättnader. Dess 
strategiska betydelse för landets självförsörjningsgrad 
lyfts också fram både av branschföreträdare och i 
officiellt fastslagna livsmedelsstrategier. 

Värden som är knutna direkt till markägarna och deras 
förhållande till och beroende av marken är ytterligare 
svåra att fånga. Dessa värden relaterar till äganderätten 
och hanteringen av denna vid kommunal exploatering 
och måste vägas in vid kommunal planering då enskil-
da och allmänna intressen ska avvägas.

BEGRÄNSNINGAR MED KVANTIFIERBAR DATA 

En annan aspekt som blivit tydlig under arbetet är att 
applicerbara data som är heltäckande inte alltid går att 
hämta in. För detta har redogjorts i tidigare avsnitt. Så 
har vi i denna studie inte lyckats att integrera direkta 
data kring aktuella avkastningar eller ”bördighet”, 
något som lyfts av flera av de branschföreträdare vi 
talat med som den kanske viktigaste variabeln. Av-
kastning var också en viktig variabel i den värdering av 
jordbruksmark ur ett nationellt perspektiv som gjordes 
1971 och som flera av de intervjuade hänvisar till som 
en bra källa. Vi har i vår studie istället fått fokusera på 
variabler som på olika sätt bidrar till att skapa förut-
sättningar för god avkastning. 

Vi har i något fall valt en mätbar egenskap som vi 
bedömt relevant i just Norrköpings kommun – va-
let av lerhalt som indikator för jordartens värde har 
valts utifrån bedömningen att variationen av jordart i 
området är relativt liten. Lerhalten kan därmed utgöra 
en mätbar indikator där heltäckande statistik finns och 
som har påverkan på viktiga markegenskaper såsom 
vattenhållande förmåga och hur lättbrukad jorden 
är. En mer heltäckande beskrivning av jordart skulle 
behöva ta ett stort antal variabler i beaktande, särskilt i 
ett område med större variation i markegenskaper. 

PLANERINGSPERSPEKTIV PÅ JORDBRUKSMARK

Även om vi vill betona att dessa aspekter bör beaktas 
när jordbruksmarkens värden ska vägas mot andra 
intressen, så ger inte vår modell något svar på hur 
marken ska värderas i förhållande till annan, alternativ 
användning. Vår studie och modell fokuserar istället 
hur man ur ett planeringsperspektiv kan skaffa sig en 
bild av brukningsvärdet som berörd jordbruksmark 
representerar och då bara i förhållande till annan 
jordbruksmark inom kommunen. 

Det större sammanhanget ger dock en fördjupad 
förståelse för jordbruksmarkens egenskaper sett i ett 
kommunövergripande perspektiv. Därmed kan kun-
skapsunderlaget utgöra grund för kommunen att fatta 
beslut om principer för hantering av intressekonflikter 
i den strategiska planeringen. Det är då viktigt att väga 
in jordbruksmarkens relativt sett stora kvaliteter även 
sett ur ett nationellt perspektiv.

NYA MATTRENDER & NYA KRAV PÅ JORDBRUKS
MARKEN

Även kring denna fråga framträder ett lika tydligt 
tema i svaren från våra experter – frågans komplexitet 
kontra tillgängliga, mätbara variabler. Ett exempel 
på detta är att jordbruksmarkens värde är avhängigt 
vilka grödor som odlas och vilka priser dessa grödor 
betingar. Om det i en framtid exempelvis kommer 
att efterfrågas mer växtbaserat protein kan andra 
markegenskaper än de idag prioriterade komma 
att representera det högsta ekonomiska värdet. Till 
komplexiteten bidrar även att samspelet mellan olika 
markegenskaper har betydelse för avkastningen, något 
som inte fångas av vår modell.
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Schematisk illustration över olika sorters jordbrukslandskap, där en effektiv livsmedelsproduktion ofta står i kontrast 
till en rik biologisk mångfald. Illustration av Jakob Robertsson, utgiven av Naturvårdsverket.

VIKTNING

Vi har i detta arbete inte viktat våra faktorer sinsemel-
lan – varje faktor väger lika tungt. En av de intervjuade 
uttryckte att en modell som beskriver hur en viktning 
ska göras ”kan vara underlag för en doktorsavhandling 
och pris från KSLA eller till Alfred Nobels minne”. Vid 
en minienkät som tre av våra experter besvarade fick 
dock de markbundna faktorerna genomgående de hög-
sta viktningsvärdena. Av dessa faktorer viktades jordart 
högst med fältstorlek, fältform och markavvattning (na-
turlig och via avvattningsanläggningar) som de därefter 
mest prioriterade faktorerna. Detta överensstämmer 
med de resonemang som förs i den modell som tagits 
fram för värdering av jordbruksmark i Norrbotten. 

HELHETSSYN PÅ JORDBRUKSLANDSKAPET

I jordbrukslandskapet finns många kvaliteter som 
skyddas av olika lagrum i bl.a. miljöbalken och kul-
turmiljölagen. Prövning av lämplig markanvändning 
sker ofta mot olika lagrum och olika rättslig praxis 
utvecklas som kan innebära att vissa aspekter får en 
större tyngd än andra. 

Hur tungt väger exempelvis jordbruksmarkens kvalite-
ter i förhållande till fornlämningar i ett enskilt ärende? 
En boplats som idag klassas som fornlämning kan ha 
ett starkare skydd även om människor historiskt valde 
att bosätta sig på mark med sämre odlingsförhållanden 
och sparade jordbruksmarken.

Exemplet visar på behovet att ha en helhetssyn på 
kvaliteterna i jordbrukslandskapet – såväl landskap-
liga värden kring produktivitet, ekologi, landskapets 

upplevelsekvaliteter och tidsdjup. Biologisk mångfald i 
odlingslandskapet illustreras av figuren nedan. 

Strategiska ställningstaganden kring jordbruksmarken 
behöver ta in helheten för ett långsiktigt hållbart nytt-
jande av resursen. Den svenska strategin för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (Miljödepartementet, 
2014) slår fast följande att följande:

”Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska av-
väganden och andra beslut i samhället där så är relevant 
och skäligt.”
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Förslag till fortsatt arbete
Syftet med studien som redovisas i denna rapport är 
att undersöka möjligheten att ta fram en metod och 
övergripande kunskapsunderlag kring jordbruksmar-
kens kvaliteter. Det finns ingen vedertagen metod i 
Sverige. Däremot har flera försök till metod tagits 
fram. Följande arbete kan göras för att komma vidare 
i de strategiska frågorna kring jordbruksmarken som 
resurs i Norrköping:

• Föreliggande rapport kan remissas till den grupp 
av experter, forskare och branschföreträdare som 
anlitats i denna studie. Deras inspel till metoden och 
de ingående faktorerna kan ge en initierad bild av 
tolkningen av data i förhållande till viktiga kvali-
teter att värna för jordbruksmarken inför framtida 
utmaningar.

• Jordbruksverket driver ett metodarbete för en lik-
nande metod inom Miljömålsrådets åtgärdsarbete i 
samarbete med flera andra centrala verk. Resultatet 
av det arbetet kan användas för att utvärdera också 
den undersökta metoden i föreliggande rapport.

• Samverkan kan ske med Region Östergötland, 
Länsstyrelsen i Östergötland och aktörer kopplade 
till de gröna näringarna. I Östergötland finns mycket 
kompetens kring jordbruksmarksfrågor samlad.

• Ekosystemtjänstanalyser kan genomföras över större 
områden för att bredda kunskapen om jordbrukets 
och odlingslandskapens roll för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.
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möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad, 
land och hav. 

CARLJOHAN RANGSJÖ, konsult Mark&Vatten. 
Behörighet som markavvattningssakkunnig i miljömål 
angående vattenverksamhet för jordbruksmark. Plane-
ring av dränering för huvud- och detaljavvattning av 
jordbruksmark (dikning och täckdikning). 

PETER BORRING, lantbrukare, Peter Borring Agri 
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MARIE KRISTOFFERSSON, miljökonsult på Calluna 
och lantbrukare. 

Muntliga källor
PER FRANKELIUS, docent i företagsekonomi vid LiU, 
starkt fokus på innovation inom de gröna näringarna, 
bland annat i projekten Grönovation och Agtech 
2030. LandLantbruk placerade honom 2020 på sjunde 
plats över de personer som gjort störts avtryck inom 
de gröna näringarna under året för sin artikel om 
jordbrukets förbisedda roll som kolsänka. 
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ling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i 
Östergötland. 
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