
Skydda och bruka Alingsås åkermark!

Mängden åkerareal i Alingsås har minskat stadigt sedan 1980-talet. Den hotas nu ytterligare på 
grund av planerad bostadsbyggnation. Det anses billigt och smidigt att bygga på den lättillgängliga 
marken. Den som säljer marken eller själv bebygger den kan också få in betydande intäkter. Den 
lokala matproduktionen hotas dock eftersom åkermark är en ändlig resurs. När marken väl är 
bebyggd är det ytterst osannolikt att den någonsin kommer att återställas. Vi behöver därför skydda 
den.

Alingsås kommun har stora tillväxtplaner. Enligt Tillväxtprogram 2017-2026 som beslutats i 
Kommunfullmäktige ska totalt ca 3500 bostäder byggas under perioden. Därav ska Norra Bolltorp 
bebyggas med ca 100 bostäder och Tomteredsfälten med ca 400 bostäder. Detta innebär att 
åkermark kommer att tas i anspråk.

Alingsås kommun har för närvarande en mycket låg självförsörjningsgrad avseende livsmedel. För 
den som strävar efter att äta närproducerad mat, är det viktigt att vi ökar vår självförsörjningsgrad. 
Närproducerad mat är generellt sett bättre för miljön. Alingsås lantbrukare är en viktig resurs för 
kommunens framtida välmående. Klimatförändringarna gör också att vi framöver riskerar att få 
stora problem med långa och kostsamma mattransporter, till följd av bland annat förändringar i 
nederbörd och temperaturer, samt häftiga skyfall och därmed ändrade odlingsförhållanden. 

Enligt vårt nationella miljömål nr 13 ”Ett rikt odlingslandskap” ska vi värna om odlingslandskapet 
enligt följande: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." Det är Jordbruksverket som är ansvarig myndighet för 
detta. I specifikationerna för miljömålet anges särskilt att det är viktigt att det bedrivs ”lokalt arbete 
i kommuner för att begränsa exploateringen av jordbruksmark”.

Under våren har kommunen arbetat med att ta fram en ny översiktsplan. Det var många år sedan en 
översiktsplan antogs av kommunfullmäktige. I det nya förslaget till översiktsplan hade man i 
arbetsprocessen tagit hänsyn till den ökade nationella styrningen för bevarande av jordbruksmark, 
och skyddat jordbruksmarken mera från exploatering. När förslaget nådde Kommunstyrelsens 
stoppades det genom en återremiss, av en oenig politik. En effekt av att översiktsplanen inte antogs 
blev att kommunen saknade möjligheter att söka bidrag för till exempel framtagande av ett flertal 
styrdokument som skulle syfta till att värna och främja miljö, natur och djurliv. Grönplan för 
grönstrukturer och blåplan för vattenstrukturer var några exempel.

Ett tillhörande problemområde är att en del av Alingsås jordbruksmark, både kommunägd och 
privat, inte brukas. Utöver att vi bör ha en större självförsörjningsgrad av livsmedel, så har också 
jordbruksmarken andra viktiga funktioner. Den bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Biologisk mångfald innebär att vi har en rik variation av arter, och att inte stora monokulturer 
tränger ut vissa arter. Ekosystemtjänster definieras enligt Naturvårdsverket enligt följande: 
”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser
är några exempel.” Ett projekt med värdering av ekosystemtjänster i jordbruket presenterades i 
mars.  Länsstyrelserna och ideella organisationer arbetar med restaurering av åkermark som 
förfallit.

Det finns andra områden i kommunen som kan bebyggas, utan att värdefull jordbruksmark tas i 
anspråk. Utöver en förtätning av staden, så kan Östra Ängabo pekas ut som mera lämpligt område. 
Det förutsätter dock större investeringar i infrastruktur. Exploateringen av Stadsskogen är inte heller
färdigställd, och flera bostäder kan komma på plats här. Man kan också ifrågasätta att det planeras 



att byggas så många bostäder. Kanske är det inte nödvändigt

Att bevara jordbruksmarken och framför allt den bördiga åkermarken är en viktig och korrekt 
långsiktig prioritering. Att offra vår framtida möjligheter för tillgång till mat, för att bygga bostäder 
på marken är ytterst olämpligt. 

Naturskyddsföreningen startar därför nu en kampanj för bevarandet och brukandet av 
jordbruksmarken i Alingsås kommun. Vi startar en Facebook-grupp för att samla de 
kommuninvånare som har samma intresse. Vi sätter igång en namninsamling, och vi tillskriver våra 
lokala politiker, som kan besluta i dessa frågor Vi hoppas på ett stort stöd både från invånare och 
organisationer som berörs av frågan!
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