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Motion till Vikbolandsmoderaternas årsmöte och Moderaterna i 

Norrköpings kretsårsmöte 2018 

STÄRK BEVARANDET AV JORDBRUKSMARK FÖR ÖKAD 

SJÄLVFÖRSÖRJNING 

Jordens befolkning ökar konstant och kommer fram till år 2030 öka med 1 miljard 

människor enligt de senaste prognoserna. Under perioden 1961 till 2011 så ökade 

antalet människor på jorden med 125% medans jordens samlade brukningsbara 

mark enbart ökade med 10%. Endast tack vare ett effektivare jordbruk har man 

kunnat balansera detta. Dock blir obalansen mer och mer påtaglig på grund av 

oansvarig markanvändning och klimatförändringar.  

Sammantaget är risken stor för kraftigt ökade priser på mat och i förlängningen 

också en brist på livsmedel. 

I kommunens Översiktsplan för landsbygden går att läsa på sidan 22;  

”Brukningsvärd jordbruksmark och värdefull skogsmark kan prövas för 

exploatering i sista hand” 

Kommunen står inför stora, betydande förändringar i samband med exempelvis 

utbyggnationen av hamnen samt Ostlänken. Företag kommer att behöva tilldelas 

mark på andra tomter än där de återfinns i staden idag. Detta ställer stora krav på 

att kommunen verkligen utreder vilken mark som är bäst lämpad för nya 

företagsetableringar.  

Samtidigt måste kommunen säkerställa att brukningsvärd jordbruksmark inte 

ianspråktages utan att annan mark först utreds för att säkra den alltmer påtagligt 

behövda självförsörjningsgraden av livsmedel och bränsle till kommunen. I dag 

upplever lantbruksnäringen att skrivningen i Översiktsplanen för landsbygden inte 

efterföljs och att konsekvensbeskrivningar inte tas fram.  



 

 

Men utgångpunkt av detta föreslår jag att moderaterna i Norrköping verkar 

för : 

- Att kommunen till varje beslut som handlar om att ianspråkta 

brukningsvärd jord- samt skogsmark tar fram en konsekvensanalys på hur 

ett ianspråktagande påverkar självförsörjningsgraden av livsmedel och 

bränsle i Norrköpings kommun. 

 

- Att kommunen till varje beslut som handlar om att ianspråkta 

brukningsvärd jord- samt skogsmark tar fram en konsekvensanalys på hur 

ett ianspråktagande påverkar tillväxten av arbetstillfällen i Norrköpings 

kommun. 

 

- Att kommunen till varje beslut som handlar om att ianspråkta 

brukningsvärd jord- samt skogsmark presenterar en möjlig alternativ plats 

för exploatering av mark.  

 

- Att kommunen skyndsamt tar fram alternativa områden för bebyggelse och 
företagsetableringar.  

 

 

Per Helgesson (M), Vikbolandet  


