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1. Inledning 
Odlingsstrategin är uppdelad i två etapper. I den första etappen ska inriktningen och ramarna för 
strategin tydliggöras och stämmas av med politiken innan etapp 2 tar vid. Projektmålet för etapp 
1 är att ett förslag på struktur/innehåll i odlingsstrategin tas fram. Trender, omvärldsanalyser 
och tidigare erfarenheter ska synliggöra de utmaningar som kommunen står inför för att uppnå 
effektmålen men också de positiva effekter som måluppfyllelse kan innebära.  

1.1 Vad vill kommunen uppnå med en odlingsstrategi? 
I Mål och Budget 2017-2019 står att behovet av lokal- och närodlat kommer att bli allt viktigare 
i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. För att säkerställa produktionen av 
närproducerade livsmedel ska jordbruksmark värnas i enlighet med översiktsplanen. En 
odlingsstrategi för odling på landsbygden och i staden ska färdigställas och implementeras.  

Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. 
Ekologiskt jordbruk ska främjas genom inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk 
matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. Den strategiska inriktningen för 
kommunens brukbara mark ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion. I EU-
projektet Matlust tillvaratas en av Södertäljes spetskompetenser och ett av Södertälje Science 
Parks profilområden ”Hållbara Livsmedel”. MatLust möjliggör en vidareutveckling av 
Södertälje som en regional nod för hållbara livsmedel och stärker utvecklingen av små och 
medelstora företag inom livsmedelsnäringen i regionen. Kommunens arbete är långsiktigt med 
avsikt att vidareutveckla näringslivets konkurrenskraft och Södertäljes attraktionskraft som 
företagarkommun med utökat nyföretagande samt utveckling/expansion av befintligt näringsliv. 
Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, bättre service för medborgarna och en 
ökad attraktionskraft. Arbetet att underlätta för företag att växa och verka i kommunen ska 
fortsätta samtidigt som service och bemötande till företag ska utvecklas till att hålla mycket hög 
kvalitet inom hela kommunförvaltningen.  

Betande djur är ett viktigt inslag för att upprätthålla kommunens ängs- och hagmarker. Extra 
insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla ängs- och hagmarker i syfte att behålla 
och utöka arealen betad mark. En medveten grönstruktur i hela staden ger många 
ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. Gröna stråk 
gör att människor, inte minst barn, rör sig mer vilket är centralt för folkhälsan. Återföring av 
näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det 
etablerade systemet för detta. Kommunen ska arbeta med att klargöra hur vatten- och 
avloppssystemet kan utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri 
miljö.  

Enligt Avfallsplan 2015-2020 ska kommunen eftersträva att återföra växtnäringsämnen i 
avloppet till jordbruksmark. Om möjligt ska toalettavfallet sorteras där det uppstår för att 
därefter hanteras separat, behandlas och återföras till odling. År 2020 ska andelen slutna tankar, 
som behandlas lokalt och återförs till jordbruksmark, vara minst 20 procent.  

Miljöprogram 2013-2016 har mål om att den åkermark med högst produktionsförmåga ska 
värnas för att trygga jordbruksmarkens värden samt kommunens möjligheter till lokal 
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livsmedelsproduktion. Även mål om att hävden på de värdefullaste ängs- och hagmarkerna 
(klass A och B) ska bevaras för att gynna den biologiska mångfalden finns. 

På sikt förväntas odlingsstrategin få dessa effekter:  

• Jordbruksmarken värnas. 
• Andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt ökar. 
• Andelen mark som odlas ökar samtidigt som möjligheten för fler att odla i 

kommunen ökar.  
• Fritids- och yrkesodlingen liksom pedagogisk, kulturell och terapeutisk odling ökar.  
• Importberoendet minskar liksom långväga transporter. 
• Den biologiska mångfalden blir större, ekosystemtjänsterna stärks och 

skördarna ökar. 
• Incitamenten för ekologisk odling ökar genom att inköpen av ekologiska livsmedel  

till kommunens verksamheter ökar. 
• Avsättningen för växtnäring från toalettvattensorterande system till jordbruket ökar.    
• Medborgarnas inflytande över stadsrummets användning ökar. 
• Kunskapen om människans beroende och förhållande till mat, växter och natur ökar. 

1.2 Samhällsbyggnadskontorets roll i odlingsstrategin 
Samhällsbyggnadskontoret har en viktig strategisk roll för att se till att lämplig odlingsbar mark 
finns tillgänglig, nu och i framtiden, både för företagare, institutioner samt medborgare. Och för 
att förbereda så att de faciliteter som krävs för att kunna sätta igång med odlingen är på plats. I 
och med det kommunala planmonopolet och i sin roll som markägare har 
samhällsbyggnadskontoret goda möjligheter att styra utvecklingen i kommunen mot ett mer 
hållbart och grönt samhälle. Kontoret arrenderar även ut mark och är förvaltare av allmänna 
platser som parkytor och naturmark. 

1.3 Varför behövs en odlingsstrategi? 
En odlingsstrategi behövs för att förbereda sig inför framtiden. Befolkningsmängden i världen 
fortsätter att öka medan den odlade marken minskar. Detta leder till en ökad konkurrens om den 
odlade marken. Generellt gäller att mycket mer produktiv jordbruksmark förstörs än vad som 
återställs. I vår del av världen har inte jordbruksmarken det ekonomiska värde som gör det 
självklart att bevara den för framtiden. Eftersom vi kan vara säkra på att jordbruksmarken på 
sikt kommer att vara ovärderlig för oss, behöver vi hitta strategier och åtgärder för att värna 
jordbruksmarkerna in i framtiden. Jordbruket och jordbruksmarkens förutsättningar behöver 
därför särskilt uppmärksammas i odlingsstrategin.  

I Sverige ser situationen ut så här idag: 

• Sverige är ett av världens mest importberoende länder gällande mat samtidigt som… 
• Den svenska jordbruksmarken är väsentligt mycket mer produktiv än 

världsgenomsnittet.  
• Det senaste decenniet kan vi se en utveckling i Sverige att intresset för närodlad mat har 

ökat bland konsumenter och livsmedelskedjans olika aktörer samtidigt som... 
• Antalet lantbruk minskar och …   
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• De bästa åkermarkerna exploateras i allt högre utsträckning för bebyggelse och vägar.  

I senaste Mål och budget står att ”Arbetet att underlätta för företag att växa och verka i 
kommunen ska fortsätta”.  I och med att det finns en vilja att bygga på jordbruksmarken och 
exploatera den uppstår en konflikt mellan detta intresse och jordbruksföretagens möjlighet att 
växa och verka genom att använda jordbruksmarken till odling. Odlingsstrategin har starka 
kopplingar till Agri-Urban, som kommunen medverkar som partner i, i markägarfrågorna och 
den fysiska planeringen. Kommunens medverkan i Agri-Urban ger möjligheter att få se 
intressanta metoder och exempel från andra kommuner i Europa.  Det ska också resultera i en 
handlingsplan i syfte att skapa jobb inom de gröna näringarna genom innovativa kommunala 
grepp.  Ytterligare skäl till att en odlingsstrategi behövs är för att hantera kommunens koloni- 
och odlingsområden. Dessa planlades utifrån behov och en situation som inte är den samma 
idag. Det ökade intresset för stadsodling och stadsnära odling och de olika frågor som är 
kopplade till odling i staden ställer krav på kommunen och det kontor som ansvarar för 
kommunens mark. Vägledning behövs som stöd till tjänstemännen för att kunna hantera de 
frågor kring odling som dyker upp från allmänheten, företag med flera. 

Ett antal frågeställningar som har växt fram i arbetet med etapp 1, visar att odlingsstrategin även 
berör kommunstyrelsen, andra nämnder, kontor och bolag. Det behöver klargöras hur 
odlingsstrategin ska arbetas fram. Om det ska ske i ett tydligare samarbete inom förvaltningen 
men även med vissa bolag.  

1.4 Leveranser etapp 1 
De leveranser som ska tas fram i etapp 1 är dessa.  

• Trender.  
• Omvärldsanalys om förutsättningar för olika typer av odling och under vilka former 

detta kan ske.  
• Behov av reglering av marken: vid planläggning, avtalsskrivningar vid exploatering och 

vid upplåtelser.  
• Erfarenheter och tidigare utredningar som gjorts i kommunen sammanställs och 

utvärderas. 
• Ett förslag på struktur och innehåll i odlingsstrategin.  

1.5 Odla lokalt – närodlat – positiva effekter 
Det finns inget enkelt svar huruvida lokala livsmedelssystem är mer energieffektiva än globala. 
Vissa studier visar att så är fallet, andra inte. Det kan vara svårt att få en effektiv distribution 
från lokal och småskalig produktion. Små och dåligt fyllda bilar kan göra att en fullastad 
långtradare som kör en längre sträcka ändå kan orsaka mindre koldioxidutsläpp. Närodlat 
innebär dock färskare varor och att det är lättare att spåra sjukdomar. Odla lokalt gynnar också 
den nära landsbygden på olika sätt.  Det leder till arbetstillfällen och gynnar närproducenter 
samt håller landskapet öppet. Det ger möjlighet till direktkontakt mellan producent och 
konsument. Det bidrar också till stad-land interaktioner och utveckling av lokala 
livsmedelssystem och säkrare livsmedelsförsörjning. Mer odling i kommunen, både 
yrkesmässig odling och fritidsodling kan skapa en attraktivare och grönare kommun samt bättre 
folkhälsa. Närodlat kan skapa tillfällen för terapeutiska, reabiliterande insatser men även möten 
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över kulturgränser. Det ger också familjer möjlighet att producera själva. Även djurhållning, till 
exempel genom bete på överblivna platser, kan skapa en attraktivare stad.   

1.6 Trender och utmaningar – planering av stad och land 
Global uppvärmning, klimatförändringar, växande befolkning, miljöförstöring, sinande 
naturresurser, svaga ekonomier, naturkatastrofer, immigration, fattigdom, och en för framtiden 
osäker oljebaserad infrastruktur är utmaningar som påverkar såväl global, regional, nationell 
som lokal nivå. Vad vi också ser är att urbaniseringstrenden fortsätter och har under de senaste 
decennierna kontinuerligt expanderat över hela världen. Av jordens befolkning bor idag drygt 
hälften i städer och prognoser visar att år 2050 kommer det att vara cirka 70 procent. Staden får 
idag det mesta av råvaror, energi och livsmedel från andra platser än sitt närområde. 
Stadsplanering bygger på system vilka är beroende av fossil energi, globala marknader och 
flöden samt hög mobilitet – system vilka bidrar till att avskilja stad från land. Hittills har det i 
ett kortare tidsperspektiv varit ekonomiskt fördelaktigt att skilja produktionen från 
konsumtionen geografiskt i och med att vi under flera decennier haft tillgång till olja.  Men med 
tanke på dagens globala utmaningar är inte endast prisfrågan relevant utan även frågor om 
närhet, beredskap och självförsörjningsgrad.   

Den miljö - och resurskris som vi idag står inför kräver en ny väg för hur vi planerar och 
organiserar städer och dess omland. En (re)lokalisering av en, jämfört med idag, större andel av 
primärproduktion av livsmedel och bioenergi, är en sannolik effekt och ett svar för att möta de 
utmaningar vi står inför att hantera. En (re)lokalisering handlar i det här sammanhanget om att 
primärproduktion och konsumtion kommer relativt närmare geografiskt, från globala 
marknader/system/flöden förskjuts produktion till makroregioner (t.ex. Östersjöregionen), till 
mikroregioner (t.ex. Mälardalen) och till enskilda kommuner och dess omland. En 
lokaliseringsprocess kan ses som en anpassning, med syfte att öka kommunernas resiliens och 
förmåga att hantera eventuella kriser som kan innebära att tillgängligheten av global energi, mat 
och andra råvaror minskar.  

1.6.1 Planering och mat – trender och tendenser 
Intresset för närodlat har ökat det senaste decenniet i Sveriges kommuner. Flera områden i den 
kommunala organisationen innefattas och det krävs att olika förvaltningar och andra 
samhällsaktörer samarbetar för att utveckla lokala/regionala livsmedelssystem, där hela 
livsmedelskedjan finns representerad. Kommuner har ansvar för: planering av mark- och vatten 
genom sitt planmonopol, en god förvaltning av flera väsentliga resurser i livsmedelskedjan 
såsom en god vattenkvalitet samt återföring av näringsämnen, samt har ansvar för att barn, 
ungdomar och äldre får hälsosam och kostriktig mat. Kommuner har ett stort ansvar för hur de 
utvecklas över tid och kan möta samhällsutmaningar.   

Idag visar trender och tendenser generellt att större städer växer och blir tätare samtidigt som det 
sker en växande klimatosäkerhet. Efterfrågan på hållbart producerade livsmedel ökar och många 
städer och regioner i världen planerar för en ökad självförsörjning av livsmedel. I Sverige pågår 
processer för att ta fram livsmedelsstrategier, nationellt, regionalt och lokalt. Kommuner genom 
sina olika samhällsstödjande verksamheter har goda förutsättningar för att driva och stimulera 
utvecklingen av lokala cirkulära livsmedelskedjor.  
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1.6.2 Mat och fysisk planering 
Mat, som en del i den fysiska kommunala planeringen är/har inte varit en självklarhet.  
Stadsplanering som disciplin ser sitt uppdrag i att planera för bebyggelse där boende, 
infrastruktur, service och avfallshantering gör sig gällande och länkas samman. Tillgång till ren 
luft och vatten och ett boende är självklara frågor i fysisk planering, men inte mat. Med tanke på 
den centrala roll mat har och haft för staden och stadslivet, är den ändå idag en försummad 
faktor i den fysiska planeringen.  Under första världskriget skapades ny odlingsmark både i och 
utanför städer. Stadsborna uppmanades av makthavarna att odla. Fram till efter andra 
världskriget fanns ett synsätt där det var av stor vikt att vara oberoende av omvärlden för sitt 
livsmedelsbehov. Konsekvensen av detta blev ett bevarande av odlingsbar mark i städernas 
närhet. Den beredskapspolitik som utvecklades efter världskrigen, innebar en plan för att kunna 
klara livsmedelsförsörjningen upp till tre år. Denna beredskap upphörde vid Sveriges inträde i 
EU 1995. Idag anses Sveriges beredskapslager vara EU:s öppna marknad, vilken man hänvisar 
till i en krissituation. Enligt en studie av totalförsvarets forskningsinstitut så är det upp till varje 
enskilt hushåll att själva ta ansvar och klara sig i händelse av en krissituation av brist på mat. I 
och med förra årets beslut, 2015, av Sveriges regering att återuppta planeringen för 
totalförsvaret - där livsmedelsförsörjning traditionellt har ingått - så är frågan om 
beredskapsplanering och självförsörjning åter på den politiska agendan.   

2. Mark för odling – lagar och regler 
Mark kan kategoriseras på olika sätt. Plan- och bygglagstiftningen kategoriserar den utifrån ett 
markanvändningsperspektiv och utifrån om marken är planlagd eller inte. Jordbruksmark är 
sällan planlagd medan koloni- och odlingslotter oftast är planlagd. I detaljplaner i staden indelas 
marken i kvartersmark och allmän plats.    

Förutsättningarna för odling på kvartersmark och allmän plats ser olika ut. För allmän plats 
gäller två regelverk. Det första rör planlagstiftningen som fastställer att allmän plats ska vara 
öppen och tillgänglig för alla. Det andra finns angivet i den lokala ordningsstadgan och handlar 
om ordning och säkerhet. Kvartersmark kan vara både för enskilt och allmänt bruk, till skillnad 
från allmän plats.  

2.1 Allmän plats 
Allmän platsmark får enligt lag inte göras otillgänglig för allmänheten. Det betyder att man inte 
får stängsla in ett odlingsområde på allmän plats. Att göra en avgränsning med exempelvis 
viltstängsel eller staket är tillåtet, men då ska det finnas grindar som inte får låsas så att alla kan 
passera igenom området. Är området planlagt för koloni eller odling gäller inte detta krav på 
tillträde. Rent juridiskt finns inget hinder för odling på allmän plats, park och natur i plan och 
bygglagen (PBL). Inte heller i förarbetena finns några hinder, så länge man inte förhindrar 
tillgängligheten för allmänheten. På samma sätt som man inte får plocka blommor och annat i 
de kommunala planteringarna, får man givetvis inte heller göra det där privatpersoner odlar. 
Allmänna platser får inte upplåtas för enskilda individers verksamhet som odlingslotter. 
Däremot är det möjligt att tillfälligt ordna odlingsverksamhet som är öppen för allmänheten i 
kommunala parker.  
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2.2 Kvartersmark 
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Kvartersmark kan ägas av både kommuner, privatpersoner och företag. 
Kvartersmark kan vara både för allmänt bruk, som skolor eller för enskilt bruk, som bostäder. I 
en detaljplan ska det alltid framgå vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. I 
befintliga detaljplaner kan man odla på kvartersmark där det står naturmark och prickmark. 

Kommunen kan avsätta mark för odling genom att detaljplanelägga den. Det är det säkraste 
sättet att möjliggöra odling på kommunens mark eftersom detaljplanen gäller till den endera 
ändras eller en ny plan görs. Koloni- och odlingsområden har ofta både detaljplaneskydd som 
kvartersmark samt långa arrendetider.  

Plan- och bygglagen använder olika preciseringar för markanvändning på kvartersmark, för 
odling och djurhållning används L. I denna användning ingår exempelvis jordbruk, trädgårds- 
och koloniodling, stall och kennel. Till verksamheten hör de bostäder, ekonomibyggnader med 
mera som behövs för verksamheten, om inte annat bestäms i planen. Försäljning av de odlade 
produkterna får ske men försäljning är bara ett komplement till ändamålet odling och 
djurhållning. En kombination av L och H (handel) är möjlig för en handelsträdgård exempelvis. 
Det är ofta lämpligt att precisera användningen djurhållning för att tydliggöra syftet med planen 
och kunna hantera eventuella störningsrisker och skyddsavstånd.  Om det i en detaljplan är 
olämpligt med djurhållning kan L preciseras till att bara omfatta odling.  

De regelverk och allmänna råd som finns idag för odling på kvartersmark fungerar att tillämpas 
på nya odlingsinitiativ. Beroende på dels hur omfattande en förändring av markanvändning är - 
för att skapa möjlighet för odling - dels om det är frågan om en tillfällig eller permanent 
odlingsyta, avgör huruvida en ny detaljplan behöver upprättas eller inte. Men i de fall en ny 
detaljplan ska upprättas finns det hur som helst möjlighet att planera för odling på kvartersmark.  

2.3 Arrenden och skötselavtal  
En kommunal nämnd till exempel fastighetsnämnden kan ha ansvaret för och upplåtandet av 
mark för odling. Fastighetskontoret tecknar då avtal med koloniträdgårds- och 
odlingsföreningar, och även på de områden som ligger på allmän plats. Större arealer som är 
jordbruksmark kan arrenderas av enskilda och kollektiv i ett arrendeavtal. Arrenden har ett 
starkare lagligt skydd mot uppsägning än ett skötsel/nyttjanderättsavtal. Avtal gällande odling 
på allmän plats är således inga arrenden utan regleras på samma sätt som andra skötselavtal. Det 
betyder att avtalet kan sägas upp så snart ytan behövs för allmänt ändamål. I enstaka fall där 
kommunen förvaltar stora rekreationsområden och natur, tecknas jordbruksarrenden. Kostnader 
för upplåtelser och arrenden regleras av kommunen enligt en tariffmodell. I vissa fall kan 
kommunen upplåta marken gratis mot att gruppen/föreningen åtar sig att förvalta platsen och 
skapa allmänna mervärden. 

2.4 Markansvisningar och avtal 
När kommunen äger mark som ska detaljplaneläggas och säljas kan kommunen teckna ett 
markanvisningsavtal med köparen. Markanvisningsavtalet innehåller de förutsättningar, förutom 
köpeskillingen, som kommunen ställer upp för att köparen ska få ta över fastigheten. 
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Kommun ska ha antagna riktlinjer för markanvisningar för att få genomföra sådana. Riktlinjerna 
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser. De ska 
också innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för markprissättning. 

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) definieras markanvisning som 
en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Kommunens möjligheter att teckna markanvisningsavtal vilar på vad man som markägare 
civilrättsligt kan avtala om. Villkoren får emellertid inte gå utöver vad som följer av exempelvis 
kommunallagen, avtalslagen och jordabalken. Avtalsmöjligheterna begränsas också av vad som 
följer av PBL, LAV och MB.  

Exempel på markanvisning och urban odling 

  

Exploateringsnämnden i Stockholms stad fick 2013 i uppdrag att ta fram ett antal småskaliga 
miljöspetsområden bestående av ett antal hus. Snösätra i Rågsved blev ett av dessa projekt som 
ansågs ge ett tillskott av bostäder samtidigt med en miljöspets inom urban odling. 
Odlingskonceptet knyter an till det stora odlingsintresse som finns i området och bidrar till ökade 
spridningsmöjligheter för växter och djur. Vid markanvisningstävlingen lämnades två anbud in 
men ett godkändes inte på grund av att underlag saknades. Eftersom bara ett förslag var kvar 
gjordes en direktanvisning till ett bolag. Bolaget arbetade sedan fram ett förslag kopplat till de 
hållbarhetskriterier som staden ställt upp. Förslaget innehåller nybyggnation av ca 60 lägenheter i 
flerbostadshus. Bolaget föreslog att lägenheterna skulle upplåtas med hyresrätt och marken med 
tomträtt. Baskraven för miljöspetsprojektet har utvecklats utifrån stadens mål och krav för 
handlingsprogram som tillämpas vid miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden. Kraven har 
anpassats för att kunna tillämpas i Rågsved. Därutöver ställdes det högre målsättningar och krav 
kopplade till odlingskriterier i projektet. 

Det aktuella området är en öppen gräsbevuxen yta i Rågsveds friområde, intill ett befintligt 
koloniträdgårdsområde och ligger i den regionala grönkilen Hanvedenkilen. Det känsliga 
ekologiska spridningssambandet värnas genom att bebyggelsen lokaliseras till den öppna ytan och 
genom att värdefulla träd sparas och för att odlingskonceptet bidrar till ökade 
spridningsmöjligheter för växter och djur. Det är viktigt att grönkilens värden och spridningsvägar 
för växter och djur beaktas i detaljplanearbetet. Marken kommer att bedömas med hänsyn till 
markkvaliteter för odling. Se visionsbild på nästa sida. 
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Visionsbild av odlingszoner. 
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3. Nya odlings- och avtalsformer 
Egentligen har det odlats i staden sedan lång tid tillbaka under olika perioder och vissa av dessa 
odlingsformer är egentligen inget nytt.  

3.1 Stadsodling i olika former och avtal 
Det finns flera definitioner av stadsodling som fenomen. Begreppet kan ha olika innebörd för 
olika aktörer och någon gemensam definition finns inte. Andra vanliga begrepp är urban odling, 
eller urban agriculture/urban farming som ofta används i engelsk litteratur. Urban agriculture 
kan definieras som odling av växter och uppfödning av djur i staden eller i dess ytterområden, 
där fokus ligger på själva integrationen av sociala, ekonomiska och ekologiska system. Syftet 
kan vara dels att odla för det egna hushållet dels att producera kommersiellt. Kommunen är ofta 
markägare till gemensamma stadsodlingar i och med att de äger allmän platsmark.   

Stadsdelsträdgårdar är en plats där människor möts, träffas och gemensamt brukar marken. 
Brukarna utvecklar en social gemenskap kopplad till platsen. Det kan jämföras med 
allmänningar och andra gemensamma brukade platser, som var vanliga för några generationer 
sedan. I stadsdelsträdgårdarna är brukarna självorganiserade i förhållande till myndigheter och 
kommun, det vill säga initiativet kommer underifrån. Karakteristiskt är att stadsdelsträdgården 
är att det finns en samverkan mellan de självorganiserade och kommunen.  

I Stockholm kan ett särskilt brukaravtal upprättas mellan stadsdelsförvaltningen och 
brukaren/brukargruppen om skötseln av den aktuella marken. Brukarmedverkan syftar till att 
öka invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i skötseln av den egna närmiljön. 

•Avtalet kan omfatta allt från att sköta en liten blomrabatt där man bor till att tillsammans med 
andra delta i skötseln av ett större naturområde.  

•Ofta handlar det om att utföra extra intensiva skötselåtgärder som stadsdelsförvaltningen 
saknar resurser för.  

•Brukare kan i detta sammanhang vara koloniträdgårdsföreningar, boende (enskilda hyresgäster 
eller bostadsrättsföreningar), förskolor, skolor, parklekar, båtklubbar med flera.  

•Förutsättningar för brukaravtal är att marken ägs av Stockholms stad och att området med 
brukaravtal ska vara fullt tillgängliga för allmänheten. 
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Exempel på stadsodling/brukaravtal 

 

 

3.2 Stadsbruk och jordbruksinkubator  
En form av stadsodling är så kallat stadsbruk. Innebörden av begreppet är att det handlar om 
någon form av kommersiell verksamhet, där producenten genererar intäkter alternativt sänker 
sina kostnader. Odling som ren hobby räknas alltså inte in i begreppet stadsbruk. 

En 5000 kvadratmeter stor triangel på Södermalm som inte används och som det inte finns någon 
direkt plan för. Det kanske låter för bra för att vara sant men det är precis vad föreningen Odla Ihop 
hittade. De träffades på en kurs i permakultur där ett moment var att designa ett förslag på en park. 
De tog fram ett förslag på en park med buskar, träd, odlingslådor och en liten sjö. De presenterade 
förslaget för stadsdelsförvaltningen och fick positivt besked. Just nu står det en bod och sex 
odlingslådor på platsen. Men tanken är att hela området ska fyllas med växter, framför allt med 
ätbara och användbara sådana. Det ska bli en skogsträdgård, en trädgård som klarar sig själv utan 
att man behöver sköta om den hela tiden. Vem som helst kan vara med och odla, man behöver inte 
ens bo i området. 
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Exempel på stadsbruk 

 

 
 

 

 

 

 

 

Malmö startade 2013 det första stadsbruksprojektet i Sverige. Projektet byggde på 
samverkan mellan kommun, privata aktörer och forskning där målet är att utveckla ett nytt 
sätt att odla kommersiellt i staden. Konceptet byggde på att nå de som vill odla för 
kommersiellt bruk, erbjuda de mark att odla på (600 kvm vardera på tre platser) och stödja 
de i affärsutveckling och marknadsföring. För detta krävs en slags inkubatorfunktion som 
till exempel en kommun kan ha.  Det som odlades såldes via egna försäljningslokaler eller 
på ”Stadens skafferi” varje månad i Folkets park.  Sedan start har 20 företag startats och 
kommunen har avsatt totalt 16 hektar för stadsbruk. Stadsbruksprojektet avslutades i 
augusti 2016. Malmö har tagit fram en mall för bedömning av lämplig odlingsmark. I 
mallen ingår att undersöka jordkvaliten så att det inte finns markföroreningar, om vatten 
finns tillgängligt och att marken kan användas under minst fem år. Det är många olika 
aspekter som ska beaktas innan beslut om att använda mark som odlingsområde kan tas. 
Konkurrensen om marken är hård och fastighetskontoret arbetar tidigt med att peka ut 
platser för odling, helst i detaljplanen för att långsiktig odling. 
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3.3 Matpark 
Tanken med en matpark är att möjliggöra för alla som vill, att kunna odla i sitt lokalområde. 
Odlingen är ett gemensamt projekt på en yta mark, de som deltar har alltså inte en varsin 
odlingslott. Man odlar tillsammans för att lära av varandra och för att skapa gemenskap. Andra 
mål är att öka intresset för ekologisk odling, tillgängligheten av lokalproducerad mat och 
integration mellan människor i olika åldrar och från olika kulturer.  

Exempel på matpark

 

3.4 Stadsnära jordbruk  
Stadsnära jordbruk även kallat peri-urbant jordbruk definieras enligt OECD: jordbruk som finns 
inom en radie av 20 kilometer kring tätorter med mer än 200 000 invånare och 10 kilometer för 
tätorter med mellan 50 000 och 100 000 invånare. Stadsranden generellt som landskap är för 
många att betrakta som ett relativt osynligt landskap, även när det gäller det kommunala arbetet 
i kartor och planeringsunderlag.  En möjlighet att sätta prägel på stadsnära landskap är genom 
att utveckla mångfunktionella stadsnära jordbruk, vilka skulle kunna fungera som en länk 
mellan staden och landet. Vidare kan specifika platser/noder vara symboliska portar mellan 
staden och dess omland, t.ex. ”Farmers garden”. Konceptet ”Bondens trädgård” bygger på en 
idé om att skapa en levande plats i ett peri-urbant landskap där såväl storskalig odling möter 
småskalig odling och där det sker odling av en mångfald av grödor, och djurhållning. Samtidigt 
är endast produktion en del av den totala verksamheten, då platsen även utgörs av trädgårdar, 
och naturmark. Tanken är att platsen ska fungera för såväl produktion, försäljning, konsumtion, 
rekreation, turism och pedagogisk verksamhet. ”Bondens trädgård” kan därmed fungera som en 
symbolisk port mellan staden och landsbygden där en mångfald av aktörer möts och samverkar.     

3.5 Jordbruksparker 
Idag finns jordbruksparker i flera länder i världen till exempel i Spanien, Italien, Holland, 
Tyskland och Storbritannien. Syftet med att inrätta jordbruksparker - ”Agricultural Parks” är att 
bevara och förvalta jordbruksområden som utsätts för stor press på grund av intensiv 
urbanisering ofta i peri-urbana områden.  Tanken är att upprätthålla såväl en produktion som 
landskapsbild och landskapskaraktär och som ger upphov till arbetstillfällen, rekreation, 
pedagogisk verksamhet och turism. Modellen främjar en balans dels mellan de värden som bör 
bevaras (produktion, ekologiska, kulturella, pedagogiska, med flera), dels de funktioner som det 
finns en efterfrågan av att utveckla som ekonomiska, miljömässiga, sociala.  

 

I Uppsala i stadsdelen Gottsunda startades en matpark 2009. Projektet var ett initiativ av några 
odlingsentusiaster som kontaktade kommunen och bad om att få odla på en före detta åker i 
Gottsundagipen. Kommunen har upplåtit 6000m² för att anlägga en kollektiv och ekologisk 
kolonilott. Idag finns föreningen Matparken som odlarna ansluter sig till. Varje medlem betalar en 
medlemsavgift samt en avgift för omkostnader som fröer och jordbearbetning. Odlarna arbetar i 
grupper där de tillsammans kommer överens om vad som ska odlas och hur. Kommunen har 
ansvar för skötsel av klövervallen som omger matparken. Det klippta kväverika gräset används 
som marktäckning i odlingarna.    
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Jordbruksparker som modell bygger på tre delar: 

1. En ledningsgrupp som representeras av politiskt engagemang, där stöd finns från jordbrukare, 
en årlig budget för arbetet existerar och en överenskommelse mellan alla berörda parter finns. 

2. En förvaltningsplan som redogör för strategier och prioriteringar. 

3. En markanvändningsplan för att skydda den högklassade jordbruksmarken. 

Arbetssättet bygger på ett samarbete mellan de inblandade aktörerna och deras 
överenskommelse om att hålla kontakt med varandra, samordna aktiviteter och ha ett 
gemensamt ansvar. Det är möjligt att bedriva en jordbrukspark med målet att både bevara och 
förbättra jordbruks- och naturarvet i området.  Jordbrukspark som modell kan ses som en grund 
för en framtida utveckling av en policy för ”jordbruksvårdsområden” på liknande sätt som det 
idag finns policy för naturvårdsområden. 

Exempel på jordbrukspark Gallec i Mollet Del Vallès, Barcelona 

 

  

Gallec är ett av Mollets landmärken. Det är ett lantligt jordbruks- och skogsområde på 740 
hektar, med ett högt landskapsvärde. Området är samtidigt en stor grön lunga i 
huvudstadsregionen i Barcelona. Projektet syftar till att uppnå ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet inom de agrara verksamheterna. Kommunen Mollet försöker nå en 
balans mellan att bevara naturen och använda det skyddade område även för pedagogiska 
och sociala syften liksom för rekreation.  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqmpTJ8bDRAhWB1iwKHcPbC74QjRwIBw&url=http://www.aravalles.cat/noticia/1383/gallecs&psig=AFQjCNFZZlhCAYQA7SzS3u-84Xl_m0BzVw&ust=1483863901286670
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4. Förutsättning för olika former av odling  
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för odling både utifrån den yrkesmässiga odlingens 
perspektiv liksom för fritidsodlingens.  

4.1 Yrkesmässigt jordbruk/lantbruk och jordbruksmark 
Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att 
producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras 
egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då 
tala om lantbruk. Alltsedan kommunalskattelagens tillkomst år 1928 har innehav och 
bedrivande av jord- och skogsbruk hänförts till ett särskilt inkomstslag, inkomst av 
jordbruksfastighet. Enligt Fastighetstaxeringslag (1979:1152), 4 kap. 5 § kan en lantbruksenhet 
bestå av ägoslagen åkermark, betesmark, skogsmark och skogsimpediment. Vidare kan där ingå 
bostadsbyggnad inklusive tomtmark (mangårdsbyggnad) och ekonomibyggnad. I regel ska 
dessutom övrig mark ingå i lantbruksenhet. Med gröna näringar avses verksamheter med bas i 
jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Företagen inom de gröna näringarna är till antalet 
landets största småföretagargrupp med cirka 90 000 företag verksamma inom ett 30-tal 
branscher. Många är kombinationsföretagare med intäkter från jordbruk, skogsbruk och andra 
verksamheter.  

 

 
Jordbruksmark är enligt Jordbruksverket ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark 
och slåtteräng. Åkermark definieras som mark som används till växtodling eller bete och som är 
lämplig att plöja utan större förberedelser. Om det till exempel är många stora stenar på en mark 
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är det oftast inte lämpligt att plöja och därmed inte åkermark. Mark som används till fruktodling 
eller som plantskola samt mark där det sker odling av energiskog räknas också som åkermark. 
Betesmark och slåtteräng är mark som används till bete och som inte är lämplig att plöja. På 
betesmark ska det växa tillräckligt med gräs och örter av det slag som duger till foder för djuren. 
Slåtteräng är mark som på sommaren används till slåtter.  

En åkermarksgradering togs fram i samband med den fysiska riksplaneringen på 1970-talet. 
Graderingen ger en bild av markernas kvalitet men utgår från skördestatistik från 1969 och är 
enligt Jordbruksverket i delar inaktuell. I dagsläget finns det inget uppdaterat geografiskt 
planeringsunderlag för jordbruksmarkernas produktionsvärde. Enligt Länsstyrelsen i 
Stockholms län kan klassificeringen från 1976 även idag utgöra underlag för att tillämpa 
hushållningsbestämmelserna inom planering och byggande. 

4.1.1 Nuläge om jordbruk och jordbruksmark  
I Sverige brukas idag cirka 2,6 miljoner ha åkermark. En stor del, omkring 70-75 procent, 
används för att producera djurfoder. Det finns dessutom cirka 500 000 ha nedlagd åkermark och 
ytterligare cirka 1,5 miljoner ha hagmark och skogsimpediment vilket utgör en potential för att 
ta i bruk. 7 000 företag har bete för andras djur som verksamhet och det är en möjlighet för 
företag som slutat med egna djur. Det är en verksamhet som växer men samtidigt minskar den 
totala betesproduktionen. 

Jordbruksverket har låtit genomföra två undersökningar kring hur stor exploatering av 
jordbruksmark som skett i Sverige sedan 1996. Under perioden 1996-2005 beräknade SCB att 
cirka 3 430 hektar jordbruksmark exploaterades, varav 730 hektar för vägutbyggnad och 2 700 
hektar jordbruksmark för bebyggelse. 75 procent av den ytan användes till att bygga småhus. 
Under perioden 2006-2010 beräknas att cirka 3 000 hektar jordbruksmark exploaterades, varav 
cirka 400 hektar betesmark och 2 600 hektar åkermark. Detta antyder en markant ökning i 
exploateringstakt för den senare studien och trenden ser ut att peka mot ökande 
exploateringstakt även framöver. Detta visade sig även i de svar som kommuner själva uppgav i 
en studie 2013 som pekar mot en fortsatt exploatering på mellan 2 200 till 7 700 hektar fram till 
år 2020.  

I Stockholms län finns betydande områden med brukningsvärd jordbruksmark. Mer än hälften 
av den mest produktiva jordbruksmarken finns inom tre kilometer från en tätort, se kartbilaga.     
I Södertälje finns omkring 9450 ha jordbruksmark se kartbilaga. Kommunen äger drygt 1000 ha 
av denna som i sin tur arrenderas ut till 18 arrendatorer. Det är främst åkermark, betesmarken är 
marginell se kartbilaga. Sedan 1981 har åkermarken minskat med 29 procent eller 3911 hektar. 
År 2015 låg omkring 1270 hektar i träda. I Järna-Hölö-Mörkö är livsmedelsproduktionen 
livaktig. Här finns samtliga åtta mjölkgårdar som kommunen har kvar, med omkring 500 kor 
sammanlagt. Fyra av mjölkgårdarna är ekologiska.  

4.1.2 Lagstiftning i syfte att värna jordbruksmark   
Förutsättningarna för att åstadkomma en långsiktigt god hushållning med marken, vattnet och 
den fysiska miljön i övrigt har förändrats i flera avseenden sedan hushållningsbestämmelserna 
infördes 1987. Enligt det lagskydd som jordbruksmaken har nu enligt 3 kap. 4§ miljöbalken är 
jordbruksmarken av nationell betydelse och ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
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bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” I och med ansvaret för fysisk 
planering i översiktsplaner, detaljplaner och bygglov har kommunen en nyckelroll när det gäller 
att värna jordbruksmarken men även som ägare av jordbruksmark.   

Miljömålsberedningens slutbetänkanden samt slutbetänkandet i riksintresseutredningen, som nu 
är ute på remiss, innehåller konkreta förslag på hur man kan stärka skyddet av jordbruksmark 
genom att ändra i lagtexten i både miljöbalken och i plan och bygglagen. Till exempel:  

- 3 kap. 4 § kompletteras med kravet att kommunerna i sina redovisningar utöver riksintressen 
även särskilt ska ange hur hänsyn har tagits till brukningsvärd jordbruksmark. 

- 3 kap. 5 § kompletteras med ett krav att det i översiktsplanerna ska framgå hur kommunerna 
avser att hushålla med brukningsvärd jordbruksmark, hur kommunen har gjort avvägningar 
mellan olika intressen och lokaliseringsalternativ. 

- 11 kap. 10 § kompletteras med att länsstyrelserna ska överpröva kommunernas beslut om 
detaljplan, om beslutet innebär att bestämmelsen om hushållning med brukningsvärd 
jordbruksmark i miljöbalken inte följs.  

4.1.3 Stöd och ersättningar med betydelse för jordbruk/lantbruk  
I många fall är möjligheten att söka ekonomiska ersättningar avgörande för lantbrukare att 
kunna bedriva produktion och därmed bevara landskapet. Idag har lantbrukare möjlighet att 
söka EU-stöd, gårdsstöd och investeringsstöd, och ersättningar för att sköta åker- och 
betesmarker, slåtterängar, kulturmiljöer, minska växtnäringsläckage samt stöd för bland annat 
företags- och landsbygdsutveckling från Länsstyrelsen. Under år 2015 sökte cirka 2000 
lantbrukare i länet någon form av EU-ersättning. Länsstyrelsen har gjort insatser för att öka 
anslutningsgraden till ersättningar och stöd. Bland annat har en broschyr om skötsel av 
slåtterängar tagits fram och spridits. Omställningsstöd kan sökas hos Jordbruksverket och är en 
årlig ersättning som motsvarar bidraget som ges till dem som bedriver ekologiskt jordbruk. 
Länsstyrelsen i Stockholm betalar även ut medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Under år 
2015 har trettio LONA-projekt pågått. Flera bidrar till att uppnå miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap. Projekten rör bland annat upprustning av betesmark, jätteträd, alléer och 
projekt för hållbart jordbruk. Insatser har även gjorts för att utveckla den lokala marknaden för 
livsmedel, som har stärkts sedan år 2010. Därutöver pågår även arbete för att stärka 
landsbygdens konkurrenskraft inom ramen för Landsbygdsprogrammet. 

4.1.4 Omställning till ekologisk odling 
Det tar tid att ställa om till certifierad produktion. Normalt sett tar det två år för växtodling, och 
minst ett halvår för djurhållning, utom för fjäderfä. Produktionen ska kontrolleras av 
kontrollorganet redan under omställningstiden. Full miljöersättning ges under 
omställningstiden. Däremot kan inte produkterna säljas som ekologiska förrän omställningen till 
certifierad produktion är klar.  

I Mål och Budget 2015-2017 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheten 
att avtala om en succesiv övergång till ekologisk produktion på kommunens jordbruksmark. 
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Utredningen visade att enligt rättspraxis kan inte kommunen kräva omställning till ekologiskt 
jordbruk utifrån befintliga jordbruksarrendeavtal eftersom krav på certifierad ekologisk odling 
ansågs vara en påtaglig förändring och inte var skäligt. Dessutom har arrendatorerna fri 
brukningsrätt. Om bägge parter däremot är överens finns inga juridiska hinder för att ändra 
villkoret i pågående avtal. Det är möjligt för arrendatorn att ansöka om ett omställningsstöd till 
ekologiskt jordbruk hos Jordbruksverket. kan enligt jordabalken, När samhällsbyggnadskontoret 
skriver ett nytt jordbruksarrendeavtal med en ny jordbruksarrendator kan Södertälje kommun 
avtala om certifierat ekologiskt jordbruk. Kommunens stadsjurist är också av den uppfattningen 
att kommunen inte bryter mot kommunallagen eller EU-regler ifall detta krav skrivs in i ett nytt 
jordbruksarrendeavtal. 

Exempel på krav på villkorsändring 

 

4.1.5 Utmaningar och hot  
I Stockholms län är trenden att den totala arealen brukad mark långsamt minskar, så även i 
Södertälje. Lantbruket i länet står inför utmaningar som låg lönsamhet och hög medelålder hos 
lantbrukarna. Den låga lönsamheten leder till att brukandet av jordbruksmarken minskar och att 
det blir färre, men större lantbruk. Parallellt med den storskaliga trenden märks dock ett ökat 
antal mycket små gårdar, ofta med en specialiserad produktion av bland annat handelsgrödor.  

Det största hotet mot länets öppna marker är igenväxning. När djurhållande gårdar minskar i 
antal sker detta, vilket i sin tur hotar det biologiska kulturarvet och den biologiska mångfalden. I 
Stockholms län har dock antalet hästar ökat vilket kan bidra till att marker forsätter att betas. 
Trots att lönsamheten i jordbruket är låg förekommer det att de som aktivt håller betesdjur också 
har en annan inkomstkälla. Det kan ge både en positiv och negativ effekt. Å ena sidan kan det 
gå att klara av en lägre lönsamhet i jordbruket och samtidigt behålla betesdjur. Å andra sidan 
kan dock intresset för aktivt drivande av jordbruk sjunka då andra inkomstkällor är mer 
lönsamma. 

I Södertälje finns i dag ett stort tryck på exploatering, vilket ibland skapar intressekonflikter 
mellan behovet av vägar och bostäder och kravet på bevarandet av jordbruksmark. Att 
tillgången på mark minskar på grund av till exempel exploatering försämrar också möjligheten 
att realisera lönsammare större enheter. Till exempel kan uppsplittring av mark ge sämre 
arrondering eller att avrinning från hårdgjorda ytor ger påverkan på jordbruksmarken.  

Norrköpings kommun förlorade i både arrendenämnden och Göta hovrätt, rätten att vid en 
omförhandling av jordbruksarrendenas villkor, kräva att arrendatorn skulle ändra inriktning till 
ekologiskt jordbruk. Skälet till att arrendenämnden avslog kommunens talan var att krav på 
certifierad ekologisk odling är en påtaglig förändring och att det inte anses skäligt.  Göta Hovrätt 
konstaterade i sin tur att kravet på ekologisk odling medför ökade kostnader och olägenheter för 
arrendatorerna. Därför lämnades ett avslag på kommunens begäran om denna villkorsändring. 
Norrköpings kommun har sedan valt att inte överklaga Hovrättens avslag. 
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Jordbruksmark som ligger inom vattenskyddsområde1 eller naturreservat kan behöva brukas på 
ett annat sätt. Hur jordbruksmarken brukas kan påverka statusen i kommunens 
vattenförekomster. 

I Stockholms län bedöms det inte möjligt att nå miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” till år 
2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder. Trenden för miljömålet är negativ, eftersom 
brukandet av jordbruksmarken och antalet betesdjur minskar med följden att livsmiljöer i och 
arter knutna till odlingslandskapet minskar, till exempel de fåglar, insekter och blommor som är 
beroende av naturbetesmarker och slåtterängar. Därmed minskar också odlingslandskapets 
ekosystemtjänster.  

4.1.6 Styrkor och möjligheter 
I Södertälje finns några av de bästa odlingsjordarna i Stockholm län. Södertälje har även närhet 
till Sveriges största livsmedelsmarknad, Stockholm. I kommunen finns flera företag inom 
förädling av livsmedel på nära håll, t.ex. Lantmännen Cerealia, Saltå kvarn, Järna Mejeri samt 
grossister. Södertälje kommun äger mycket jordbruksmark, främst i närheten av kommunens 
tätorter. Vid nyupplåtelser av jordbruksarrende kan kommunen successivt ställa krav på 
ekologiska odlingsmetoder. I kommunen finns en lång tradition av ekologisk odling, särskilt 
inom klustret i Järna och forskning kring ekologisk odling har bedrivits i kommunen i över 50 
år.  

Jordbruksparker (agricultural parks) kan skapas på jordbruksmark som är särskilt värdefull ur 
odlingssynpunkt. Tanken är att upprätthålla såväl en produktion som landskapsbild och 
landskapskaraktär och som ger upphov till arbetstillfällen, rekreation, pedagogisk verksamhet 
och turism. Detta ger ett skydd så att marken inte kan användas till annat än jordbruk och 
odling. Det finns många goda exempel i Sydeuropa.   

I en storstadsregion som Stockholm är jordbruksmarken viktig för länets kretslopp, för att ta 
emot exempelvis avloppsslam, gödsel och kompost. 

4.1.7 Framtid 
Det behövs en ny nationell strategi för att svenskt jordbruk ska överleva och kunna bli 
konkurrenskraftigt.  Enligt Konkurrenskraftsutredningen (Tillväxt och värdeskapande - 
Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring SOU 2014:38 och Attraktiv, innovativ 
och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring SOU 2015:15) 
behöver Sverige satsa på forskning och utveckling som kan bidra till att stärka svenskt lantbruks 
konkurrenskraft. Regeringen avser att utveckla den svenska livsmedelssektorn genom ökad 
produktion och export, samtidigt som miljömålen nås. Forskning och ny kunskap blir centralt 
för att nå en utveckling som bygger på en ökad innovationsförmåga i alla delar av 
livsmedelssystemet. Ett förslag från utredningen är att regeringen till riksdagen lägger ett 
förslag till en vision för 2030 om en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och 
trädgårdsnäring. 

                                           
1 Stockholm vatten äger och driver numera lantbruket själva, som ligger inom vattenskyddsområdet Bornsjön. 
Bornsjön är för Stockholms vattentäkt.   
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Enligt RUFS 2050 samrådsversion behöver kunskapen om jordbruksmarkens långsiktiga 
betydelse för regionen fördjupas. Brukningsvärd jordbruksmark samt ängs- och hagmark med 
höga naturvärden bör pekas ut som en mellankommunal fråga. För att bra avvägningar ska 
kunna göras mellan brukningsvärd jordbruksmark, skogsbruk och mark för bostäder, 
verksamheter och infrastruktur, behöver kunskaps- och planeringsunderlag och förhållningssätt 
tas fram och anpassas för landsbygdens olika karaktärsområden. Landsbygden och skärgården 
har stor potential som boställe och arbetsplats för länets växande befolkning. Noder bör pekas ut 
som utgörs av samhällen som är knutpunkter för kollektivtrafiken och som har service. Genom 
att samla bebyggelsen kan också brukningsvärd jordbruksmark värnas i större utsträckning. 

I en analys av måluppfyllelsen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap i Stockholms län menar 
man att för att nå målet behöver förutsättningarna för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk och 
för att bo på landsbygden stärkas. Marken måste också brukas på ett sätt som bevarar dess 
ekosystemtjänster; till exempel livsmedelsproduktion, rekreation och naturupplevelser. Bland 
annat behöver fler slåtterängar och kulturmiljöer skötas och andelen ekologiskt odlad mark öka 
från dagens cirka 15 procent till åtminstone det nationella målet på 20 procent. Fler åtgärder 
måste genomföras, så att lantbrukarna kan få lönsam avsättning för det som produceras och så 
att efterfrågan från konsumenter på produkter som odlas i länet ökar. En åtgärd skulle kunna 
vara att öka den offentliga upphandlingen av närproducerade och ekologiska livsmedel. Det 
styrmedel som främst kommer att påverka miljömålet är det nya landsbygdsprogrammet som 
startade 2014. Det är oklart om hur stora de ekonomiska ersättningarna kommer att vara i 
framtiden. Det gör framtiden oviss för många av de lantbrukare som nu söker ersättningar.   

4.2 Yrkesmässig trädgårdsodling 
Den areal som används för kommersiell odling av trädgårdsväxter i Sverige är ungefär lika stor 
år från år. Men antalet företag minskar vilket betyder att företagen i snitt odlar större arealer. 
Grönsaker kan odlas både på friland eller i växthus. Prydnadsväxter odlas främst i växthus. 

4.2.1 Nuläge om yrkesmässig trädgårdsodling i Södertälje 
Projekt Närodlat som pågick 2013-2014 kartlade vissa förutsättningar för yrkesmässig 
trädgårdsodling. De visade sig att det producerades en del grönsaker inom kommunen, men att 
efterfrågan var mycket större än tillgången. Rationell fältmässig potatis- och grönsaksodling 
fanns inte heller i någon större omfattning. Södertälje kommun köper mest in av basgrödorna 
potatis, morötter och vitkål men skulle gärna köpa in andra grönsaker lokalt.  

En observation som gjorts under studien är att de ekologiska odlarna varit mest aktiva och har 
flest nya initiativ på gång inom kommunen. En slutsats är också att de ekologiska producenterna 
har större möjlighet att konkurrera i upphandlingar och vid lokal försäljning än de 
konventionella. De ekologiska produkterna konkurrerar med produkter som framställts under 
liknande regler, även om klimatskillnader kan vara till de lokala producenternas nackdel. De 
konventionella lantbruken ska däremot konkurrera med produktion som verkar under helt annan 
lagstiftning (särskilt på djursidan) och produktion som bara ser till billigast möjliga 
produktionssätt. 
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I Järna-Hölö-Mörkö finns huvuddelen av grönsaks- och bärodlingarna i kommunen. Här finns 
de flesta ekologiska odlingarna. En grönsaksodlare finns strax utanför Södertälje åt 
Enhörnahållet. Vårdinge/Mölnbo har ett fåtal ekologiska gårdar. 

4.2.2 Utmaningar och hot 
Kunskap om jordbruk, livsmedel och odling är inte så stor bland kommunens tjänstemän. 

Okunnighet om lagstiftning hos politiker och visionärer om lika behandlingsprincip, regler 
kring försäljningar etcetera. 

För hög prissättning av marken vid utarrendering.  

4.2.3 Styrkor och möjligheter  
Det är brist på lokalt odlade grönsaker, men det finns folk som vill odla om de kan få tillgång 
till mark, både utbildade trädgårdsmästare och till exempel arbetslösa invandrare. Plats för 
mindre yrkesmässiga stadsbruk bör tas med i planprocesser. Mark som är lämplig i stadsnära 
områden kan planläggas för detta ändamål.  

4.3 Odling kopplat till institutioner i pedagogiskt, kulturellt eller 
terapeutiskt syfte 

Institutioner kan vara kommunala eller privata eller tillhöra det civila samhällets organisationer. 
Det kan också handla om socialt förtagande. Med det civila samhällets organisationer avses 
”bl.a. allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund samt organisationer inom 
den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen som generellt har någon form av mer 
oegennyttigt uppdrag, utan att vara statliga och kommunala. De är självstyrande och bedrivs 
ofta med en ideologisk medvetenhet. Till det civila samhällets organisationer hör även sociala 
företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning”.  

Exempel på kommunal institution 

 

Nacka hälsoträdgård ligger i Nyckelvikens naturreservat där park- och naturenheten 
upplåter marken utan kostnad för att främja verksamheten som både ger vinster i social 
välfärd och positiv samverkan mellan de andra aktiva verksamheterna på platsen. 
Hälsoträdgården är en naturbaserad förrehabilitering för ungdomar och vuxna. Trädgården 
och skogarna i Nyckelviken används som ett verktyg för att återfå hälsan. Nyckelviken har 
en befintlig, historiskt värdefull visningsträdgård som är öppen för allmänheten året runt. 
Där finns fruktträd av olika sorter, buskar, perenner, lökar samt grönsaksodling och 
pedagogiska inslag som vänder sig främst till förskole- och skolgrupper som kommer på 
besök. I tre växthus intill trädgården drivs och kultiveras växter som används i 
kommunens offentliga planteringar. Deltagare i Hälsoträdgården hjälper bitvis till i den 
befintliga trädgården under året alla årstider, men har även en egen trädgårdsyta för odling, 
umgänge och njutning. Denna del anlades vi projektets/verksamhetens start 2013 under 
förutsättning att alla massor som schaktades kördes bort och att marken, vid 
verksamhetens eventuella slut, skulle återställas. I Nyckelviken finns också djur av 
lantraser, såsom hästar, får, kor, höns och grisar. Marken hålls öppen genom betet. En 
herrgårdsbyggnad arrenderas ut till en privat aktör som anordnar café och festverksamhet.  
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4.3.1 Nuläge om odling kopplat till institutioner i Södertälje 
Det finns flera intressanta exempel på odling i kommunen som ingår i verksamhetskoncept för 
olika institutioner, till exempel NorrbyVälle, en daglig verksamhet för unga vuxna med café och 
lunchrestaurang. Även Emyhemmet i Enhörna har odling integrerat i sitt korttidsboende. Under 
Tallarna är ett annat exempel. Lina grundskola, som blev utsedd till årets skolrestaurang 2015 
har en liten skolträdgård, som kan tjäna som förebild för andra skolor. Arbetsmarknadsprojektet 
MAP2020 verkar i Hovsjö, Ronna och Fornhöjden. Arbetet bedrivs horisontellt i den 
kommunala strukturen med stöd av näringsliv, arbetsförmedling och bolag inom 
bolagskoncernen. Fokus ligger bland annat på mat och gröna näringar.  

Exempel på skolträdgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

På Lina grundskola var det kökschefen som var initiativtagare till skolträdgården. Ett beslut togs 
om att riva upp asfalt utanför matsalen och där anlades trädgården. Den är i form av en miniåker. 
Det är andra året som den är igång. De har odlat sallad, jordärtskocker, örter, solrosor m.m. 
Odlingarna har klarat sig ganska bra på somrarna. Det har regnat en del och så har de fått hjälp 
med vattningen av en förskola i närheten. Det har satt upp staket på en halv meter för att det ska 
se snyggt ut men också för att markera att det är en odling här. Skolträdgården har drabbats av 
marginell förstörelse. Många elever har erfarenhet av odling hemifrån. Kökschefen har 
uppfattningen om att fler kökschefer skulle vara intresserade att komma igång med en 
skolträdgård. I sin nya roll som måltidsutvecklare träffar han regelbundet kökscheferna i 
kommunen och kan stämma av detta. På vissa skolor kanske ytor saknas. Men det behövs hjälp i 
uppstartsfasen samt att sköta den delvis men när den är igång är det lättare. Det skulle också 
behövas rådgivning om vilka grödor som är bäst att odla, vad man kan odla tidigt och vad man 
kan odla sent med tanke på att skolan är stängd under sommaren. De har haft vinbärsbuskar på 
skolgården men de har haft svårt att överleva.  
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Exempel på socialt företagande och odling 

  

 
 

 

Eko-Odlarna i Telje är ett socialt företag som använder odling för rehabiliteringsinsatser och 
arbetsträning och säljer platser till arbetsförmedlingen. Det tog omkring fyra år för Eko-Odlarna att 
få en bit mark att arrendera från kommunen. Marken ligger mellan Gärtunavägen och 
pendeltågsspåret mittemot Astra Zeneca i Gärtuna. Försök att planlägga marken för bostäder har 
tidigare gjorts. Planen blev dock upphävd på grund av närheten till spårområdet och 
bullerproblematik. Eko-Odlarna fick själv fråga Astra Zeneca om godkännande.  

Eko-Odlarna har delat in säsongen i 5 olika faser som passar odlingsflödet: Sådd, Vår, Sommar, 
Skörd, Utbildning om ekologisk odling. Odling av grönsaker är den största uppgiften, men det 
finns också andra uppgifter som: maskinskötsel, vissa tjänster åt privatkunder i trädgård och park, 
förpackning och leverans samt försäljning i butik och på torget. 

Arealen är 2,2 ha och arrendekostnaden är 25000 kr/år. Avtalet sträcker sig omkring nio år. Den 
optimala arealen för verksamheten skulle ha varit mellan 5-10 hektar med ett växthus på minst 500 
kvm. Växthus ger mycket bra avkastning och ger möjlighet till en tidig förplantering för många 
frilandsgrödor/grönsaker. Växthus ger även fler arbetstillfällen och ökar lönsamheten. Det växthus 
som Eko-Odlarna använder idag är 240 kvm men inom kort planerar de att utöka det till minst det 
dubbla. I arrendeavgiften ingår ingen basstruktur som vatten och avlopp samt el. Diket som går 
längs med marken har inte underhållits och har växt igen. Eko-Odlarna har själva bekostat 
indragning av vatten och har nu fått tillstånd för att anordna avlopp med markbädd. En bajamaja 
finns utplacerad så länge. De utrymmen som krävs är personalrum, litet kök, sköljplats för 
grönsaker, packhall, förråd och ett växthus. Bygglov krävs för byggnader. Markprover har tagits 
för att få en bild över näringsinnehåll. Jordmånens sammansättning lämpar sig mycket bra för 
odling. Marken har tidigare varit uppodlad.  
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Exempel på pedagogisk odling och arbetsmarknadsåtgärd på friluftsmuseum  

  

4.3.2 Utmaningar och hot 
Att inte mark finns tillgänglig för odling på rätt plats. Intresset för odling som 
verksamhetskoncept är lågt eller kunskapsnivån låg. Mark till stadsodling värderas högre än 
jordbruksmark vilket ger högre arrendeavgifter och det blir svårare att få ekonomin att gå ihop. 

4.3.3 Styrkor och möjligheter 
Att få fler institutioner som integrerar odling i sitt verksamhetskoncept. Det kan gälla vårdande, 
terapeutiska eller pedagogiska institutioner, som förskolor, skolor, äldreboenden, 
dagverksamheter för psykiskt funktionshindrade osv.  

4.4 Fritidsodling  
Med fritidsodling menas i huvudsak odling som inte är kommersiell och sker på odlarens fria tid 
av nytto- och prydnadsväxter utomhus. Det omfattar allt från odling på balkong till extensiv 
skötsel av villaträdgården och intensiv självhushållsodling. Även odling av krukväxter inomhus 
kan räknas hit. Den viktigaste förutsättningen för odling är tillgång på mark och den vanligaste 
trädgårdstypen finns vid småhuset och fritidshuset. För boende i flerfamiljshus är tillgången till 
odlingsmöjlighet och trädgård inte lika självklar. Trädgårdsskötsel är den vanligaste 
fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och är lägst i storstadsregionerna. Uttalat 
intresserade av trädgårdsarbete är knappt 42 procent av befolkningen i åldern 15-79 år enligt en 
TNS-Sifo undersökning. Intresset ökar med åldern och är som högst mellan 70 och 79 år. 
Knappt hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen är intresserade av trädgård.  

Efter andra världskriget har fritidsodlandet inriktats mot blommor och prydnadsväxter. 
Tillsammans med gräsmattor är det de vanligaste inslagen i trädgårdar. Trädgårdsägare 
intresserar sig i allt större utsträckning för design och trädgården ses som en del av vårt boende, 
ett rum att vistas och umgås i. Viljan att odla nyttoväster ökar men i ringa omfattning. 
Fritidsodlingen utgör dock en betydande reservkapacitet för livsmedelsproduktionen i en 
krissituation. Intresset för att odla gemensamt i staden har ökat under början av 2000-talet. Av 

Torekällberget besöks varje år av mer än 120 000 besökare där 1800-talets Södertälje visualiseras. 
Som ett led i muséets utveckling ska muséets måltidsverksamheter tydligare förstärka denna profil, 
där utbudet ska ha en historisk prägel och vara baserat på egenodlade produkter från de historiska 
trädgårdarna. Muséet har bjudit in till samverkan med olika parter inom kommunen och externt. 
Verksamheten har bland annat finansiering av Samordningsförbundet för att använda 
måltidsverksamheten som arena för personer som vill in på arbetsmarknaden inom måltidssektor. 
Utöver att utveckla måltidsverksamheten finns också ambitionen att utveckla trädgården med 
utökad odling.  Bland annat ska en odlingstäppa på omkring 200 kvm iordningställas. Matjord 
fanns på plats från Östertälje IP som tagit bort sin naturliga fotbollsgräsmatta och ersatt den med en 
konstgräsmatta. Lera från en exploateringstomt har använts och lagts under matjorden. För att 
iordningställa odlingstäppan behövs ytterligare material som ett tidsenligt trästaket med extra 
skydd för att utestänga kaniner och harar från odlingen. 
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landets 290 kommuner ser omkring 30 kommuner ett ökat intresse och efterfrågan på 
stadsodling och främst som kolonilottsverksamhet. 

4.4.1 Kolonilotter och odlingslotter 
För koloniträdgårdar/kolonilotter gäller vanligtvis att varje område är organiserade som en 
förening genom vilket områdets skötsel och ekonomi hanteras. Föreningen tecknar ett 
arrendeavtal med kommunen. Föreningen tecknar dessutom avtal om en kolonilott med var och 
en av medlemmarna.  Denna odlingsform ger möjlighet till privat ägandeskap av en mindre 
stuga, växthus och redskapsskjul i anslutning till odlingen. Storleken på kolonilotterna är 
relativt små och avsikten med odlingen är att användas för eget bruk. Arrendeavgiften ska 
motsvara ett marknadsvärde men måste minst täcka avgifter för vatten, sophämtning, 
administration och komposthantering. Ett odlingsområde kan ha gemensamma byggnader för 
förråd och toalett. På odlingslotterna ska endast odlingar finnas och små eller inga 
förrådsutrymmen. Storleken på lotter kan variera men de bör inte vara för stora om de ska vara 
hanterbara för de flesta.  

Exempel från andra kommuner 

 
 

Exempel på detaljplanelagda odlingslotter i anslutning till bostadsområden i Örebro 

 

De flesta kommuner har avtal med koloniföreningar som står för samtliga driftkostnader. Undantag 
är till exempel Malmö och Landskrona som har avtal med varje kolonist eller 
odlingslottsinnehavare. Flertalet kommuner beskriver att de har problem att få föreningar att 
fungera samt att de har för lite resurser för att hinna med tillsynen av koloniområdena och att ta tag 
i de problem som uppstår. Utifrån en översyn av stadens alla odlingsområden försöker Örebro 
kommun att skapa likvärdiga villkor för innehav av kommunala odlingslotter. 
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4.4.2 Lägenhetsträdgårdar och villaträdgårdar 
Begreppet lägenhetsträdgårdar innebär att mark upplåts på kvartersmark i 
flerfamiljshusområden.  Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som beslutar om 
ansvar för skötsel och regler kring odlingen. Lägenhetsträdgårdar fanns även i Sverige kring 
sekelskiftet i storgårdskvarteren.  

En villaträdgård är den mark som tillhör en villa eller ett radhus för privat boende. Privatägda 
villaträdgårdar används olika beroende på vem som äger villan. Vanligtvis täcks en stor del av 
ytan av en gräsmatta. Beroende på ägarens intresse och markens beskaffenhet brukar också 
fruktträd, bärbuskar, blommor och prydnadsbuskar vara ett vanligt inslag. På 2000-talet blev 
trädgårdsdammar ett modernt inslag i trädgården. Villaträdgården brukar också ha någon form 
av altan för samvaro och/eller solbad. Trädgården är vanligtvis omgiven av ett staket, mur eller 
häck. En svensk trädgård är vanligtvis inte insynsskyddad i större utsträckning. Det är vanligt 
att häck eller staket är 1,5 meter eller lägre.  

4.4.3 Friluftsmuseum 
På ett friluftsmuseum kan kommunen visa upp pedagogiska exempel på odling ur ett historiskt 
perspektiv.   

4.4.4 Nuläge om fritidsodling i Södertälje 
I kommunen finns fem områden med kolonilotter och fyra områden med odlingslotter. På tre 
platser finns både koloni- och odlingslotter. Ett par områden har avvecklats på grund av 
kommande exploatering. Sammanlagt erbjuder kommunen omkring 620 kolonilotter och 215 
odlingslotter. Se tabellen nedan.  

 

Område Fastighet Kolonilotter ca 
 

Odlingslotter ca 

Solängen, 1998 Bränninge 1:1  60 st. -- 
Bränninge Bränninge 1:1 --  40 st 
Torsjödal, 1953 Måsnaryd 1:1 130 st. 100 st 
Eklundsnäs, 1963 Hovsjö 1:2 175 st. --  
Hovsjö, 1979 Hovsjö 1:2 80 st. 35st 
Kiholm, 1981 Kiholm 2:1 175 st. 40 st 
Totalt c:a  620 st 215 st 

 

I Södertälje har koloni- och odlingsområden skydd genom att det är frågan om detaljplanerade 
områden som är planlagda för odling. Det är däremot kommunens önskan att områdena hålls 
öppna för besök av allmänheten under odlingssäsongen, detta skrivs in i avtalen. Områdena 
drivs av ideella föreningar. Kommunen tecknar arrendeavtal med föreningen som i sin tur 
skriver kontrakt med kolonister och odlare. 
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Gemensamma odlingar i parker eller på naturmark förekommer inte i Södertälje idag. Om 
odling sker på kvartersmark i kommunen och i så fall i vilken omfattning är okänt.  

4.4.5 Utmaningar och hot – fritidsodling i Södertälje 
De utmaningar och hot som samhällsbyggnadskontoret ser kopplat till fritidsodling i Södertälje i 
koloni- och odlingsområden är följande.  

Det förekommer att stugägare i bosätter sig permanent i koloniområdena. Områdena har inte 
VA-lösningar som är anpassade för detta. Det är en särskilt allvarlig utveckling när 
koloniområden ligger inom vattenskyddsområde.  Det byggs utan bygglov och byggrätten i 
koloniområdena överskrids.  

Det blir allt svårare att få medlemmarna att engagera sig i olika uppdrag, främst 
styrelseuppdrag. En av anledningarna är att ägarna till stugorna i koloniområdena i allt högre 
utsträckning bor i andra kommuner. Styrelserna har problem med att få medlemmarna att följa 
gällande stadgar och medlemsregler. Bränder, diverse hot och våld har förekommit när styrelser 
har försökt få medlemmarna att följa dessa. Kommunen har svårt att hjälpa föreningarna 
eftersom medlemmarna inte är part med kommunen. Kommunen kan i detta läge endast rikta sig 
mot föreningen genom att vidta rättelse om kolonisterna bryter mot gällande avtal.  

I vissa odlingsområden används inte odlingslotten för att odla på utan för sammankomster. 
Nedskräpning kring odlingslotter förkommer. Egna primitiva toalettlösningar anordnas ibland 
och skapar sanitära olägenheter.  

Den negativa utvecklingen i koloni- och odlingsområden kan få ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i framtiden och kan även påverka arrendeavgifter. Detta försämrar villkoren för dem 
som sköter sig. 

I villaträdgårdar minskar möjligheten till odling när trädgårdar beläggs med stenplattor, grus 
eller asfalt.   

Kommunens parkytor är förhållandevis små vilket försämrar möjligheten till gemensamma ytor 
för odling. Kommunens parkytor bebyggs även i viss utsträckning.  

Många människor kan ha svårt att hinna odla på sin fritid och vill snabbt gå till affären för att få 
sin mat. Vissa kan också se på odling som en uppgift med låg status. Kunskap om odling kan 
även saknas. En utmaning kan därför vara att ge medborgarna stöd och utbildning. 

4.4.6 Styrkor och möjligheter – fritidsodling i Södertälje 
Kommunen kan genom marknadsundersökningar få fram medborgarnas behov och önskemål 
om odling i kommunen. Undersökningen kan också visa vilka medborgare som vill odla, var de 
vill odla eller varför de inte vill odla. Det kan finnas behov av platser för samvaro utomhus som 
inte innebär odlingslotter.    

Odlingslotter nära bostadsområden minskar transportbehovet i jämförelse med odlingsområden 
som ligger en bit utanför tätorterna. Behovet av gemensamma faciliteter som toalettlösning och 
parkeringsplatser minskar också.  
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Fler aktörer än kommunen kan ordna odlingsmöjligheter och då på kvartersmark. Där finns 
andra förutsättningar för odling än på allmän plats.  

Möjligheter att utveckla samarbete med trädgårdsmästarutbildningarna i Södertälje på olika sätt.  

Villaägare kan dela med sig av sin trädgård till andra. Många äldre kanske skulle tycka att det 
var trevligt att få hjälp med gräsklippning eller om någon odlingsintresserad skulle vilja 
använda ett nedlagt potatisland för odling. Många gamla fruktträd står också obrukade och 
system för att erbjuda frukt för självplock har börjat dyka upp spontant. 

4.4.7 Framtid 
Kommunfullmäktige i Södertälje beslutade inför 2012 års verksamhetsår att kommunen skulle 
se över möjligheterna till att skapa fler odlingslotter och kolonilotter på kommunens mark. 
Samhällsbyggnadskontoret utredde frågan genom att inventera kommunens markreserv, 
intervjua nuvarande koloniföreningar tillfråga andra kommuner hur de organiserar förvaltningen 
av koloni- och odlingsområden.   

Om kommunen ska utveckla och utöka möjligheten till odling måste organisationen säkerställa 
att det finns personella resurser på samhällsbyggnadskontoret. Förutom resurser för att förvalta 
marken och åtgärda de problem som uppstår och som redan finns i befintliga koloni- och 
odlingsområden, krävs bygglovshandläggare som kan agera då olovliga byggnader upptäcks. 
Om marken i koloni- och odlingslotter fortsättningsvis ska arrenderas ut till en förening som 
juridisk person behöver kultur- och fritidskontoret avsätta resurser för att stötta nybildade och 
befintliga föreningar. Det finns också områden som behöver avvecklas på sikt.  

5. Förslag på innehåll i Odlingsstrategi 
Södertälje kommun 

1) Inledning  
2) Kartläggning – förutsättningar 
3) Kort om odling historiskt i Södertälje Gårdsstruktur exempelvis Igelsta gård, Saltskog 

gård, Geneta gård, Farsta gård etc och handdelsträdgårdar. Odling under kriget på 
allmänna platser? 

4) Stad och land interaktioner - lokala livsmedelssystem och säkrare livsmedelsförsörjning. 
Kopplingen mellan primärproduktion, livsmedelsförädling och lokalt företagande.  

5) Strategier  
Övergripande frågor att ta ställning till i strategin: 

- Vilken prissättning ska gälla för odling på kommunens mark?  
- Ska kommunen odla i egen regi för att producera grödor och växter till den kommunala 

verksamheten? Ska det göras i kombination med arbetsmarknadsinsatser? Och för att 
verka som en förebild och katalysator för ett ökat odlingsintresse och ökad kunskap hos 
medborgarna?  
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- Ska kommunen ha en strategi för vilka växter som ska planteras i Södertäljes offentliga 
miljöer och grönområden för att gynna biologisk mångfald och stärka 
ekosystemtjänster? 

- Ska kommunen hålla djur för att hålla ängs- och hagmarker samt andra ytor öppna?  
- Hur kan olika odlingsbehov i kommunen fångas upp samt vilka resurser och vilket stöd 

kan kommunen ge?  
 

a) Strategi för yrkesmässigt jordbruk/lantbruk och jordbruksmark  
Frågor att ta ställning till i strategin: 

- Av vilka skäl ska kommunen äga jordbruksmark?  
- Hur kan jordbruksmarken värnas och fortsatt vara odlad och betad?  
- Hur ser kommunen på lantbruket och de gröna näringarna som företagargrupp och de 

arbetstillfällen som kan förväntas tillkomma inom detta näringslivsben? 
- Hur ser kommunen på en levande landsbygd utifrån den gröna näringen?  
- Ska odlare prioriteras, när nya avtal skrivs med arrendatorer, som vill bedriva intensiv 

fältmässig maskinell odling i kombination med djur?  
- Hur hanterar vi jordbruk på vattenskyddsområde? 

 
Undersöka mera – (handlingsplan?): 

- Inventera mark i peri-urbana områden som skulle var lämpliga att skydda för framtiden 
som jordbrukspark (på sikt jordbruksvårdsområde) och stadsnära jordbruk. Göra en 
noggrannare kartläggning av kommunens jordbruksmark och dess kvalitet än den 
åkermarksgradering som finns från 1976. Vad odlas på kommunens jordbruksmark idag. 

- Skapa samarbetsstrukturer/nätverk med jordbrukare i de peri-urbana områdena. 
 
 

b) Strategi för yrkesmässig trädgårdsodling 
 
Frågor att ta ställning till i strategin: 

- Hur kan mer trädgårdsodling skapas?  
 
Undersöka mera – (handlingsplan?): 

- Inventera mark i peri-urbana områden efter platser som skulle kunna vara lämpliga för 
trädgårdsodling och platser som skulle kunna fungera som jordbruksinkubator för nya 
trädgårdsodlare.  
 

c) Odling kopplat till institutioner i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte 
 
Frågor att ta ställning till i strategin: 

- Ska kommunen satsa på att stödja pedagogisk odling på skolgårdar?  
 
Undersöka mera – (handlingsplan?): 
Om det finns intresse hos kökschefer att starta skolträdgårdar.  
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d) Fritidsodling  

 
Frågor att ta ställning till i strategin: 

- Hur ska de problem som finns i koloni- och odlingsområden lösas? 
- Bör nya odlingsområden i framtiden ligga nära där människor bor eller mer perifert? 
- Hur kan kommunen få odling att ske på annan mark än kommunens? 
- Hur kan olika former av stadsodling se ut och vilka former av stadsodling ska prioriteras 

framför andra? Vilka kan ske parallellt i ett startskede? 
- Vilka platser ska ”upplåtas” för stadsodling och hur bestäms det? 
- Hur kan olika enheter/kontor inom kommunen samverka för att, genom stadsodling, 

skapa hållbara lösningar för hälsa, arbete och ökad social välfärd? 
- Är brukaravtal något att arbeta mot i Södertälje? 

Undersöka mera – (handlingsplan?): 

      -  Genomföra marknadsundersökningar för att få kunskap om medborgarnas behov och 
önskemål om odling i kommunen. Undersökningen kan visa vilka medborgare som vill 
odla, var de vill odla eller varför de inte vill odla. Det kan även finnas behov av platser 
för samvaro utomhus som inte innebär odlingslotter som kan vara viktigt att undersöka. 

      -  Hur kan kommunen säkra att odling sker i olika former, för att både anpassas till 
variationen av platser samt medborgare?  

-  Hur kan kommunen internt och i samverkan med föreningar och näringsliv nå ut till 
samt entusiasmera grupper som är svåra att nå på grund av ålder, kulturella eller 
språkliga skillnader? 

-  Vilka nya driftinsatser kan uppstå i och med stadsodling? Vad skulle det innebära för 
driftinsatser om kommunen planterade och skötte om fruktträd/ bärbuskar i parker som 
invånare kan plocka från? 

6. Källor 
Blanke och Burdick, 2005. Food (miles) for thought- energy balance for locally-grown versus 
imported apple fruit. 

Coley et al, 2009. Local food, food miles and carbon emissions: A comparison of farm shop and 
mass distribution approaches. 

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2012. Fakta från 
Partnerskap Alnarp och FritidsOdlingens Riksorganisation. Fritidsodlingens omfattning i 
Sverige. LTJ-fakultetens faktablad 2012:4. 

Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen 2011. Riktlinje för stadsnära odling på allmän 
platsmark och naturmark. 
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Malmö stad, gatukontoret 2014. Stadsodling program för odling på allmän plats i Malmö stad. 

Malmö stad, gatukontoret 2016. Stadsodling på allmän plats i Malmö – strategi för organisation, 
finansiering och drift.  

Pirog et al, 2001. Food, fuel, and freeways: An Iowa perspective on how far food travels, fuel 
usage, and greenhouse gas emissions.  

Statens offentliga utredningar SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus - hållbar användning av 
mark och vatten. 

Statens offentliga utredningar SOU 2015:99. Planering och beslut för hållbar utveckling.  

Statens offentliga utredningar SOU 2016:13. Palett för ett stärkt civilsamhälle.  

Internetsidor  

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO
10/JO10SM1501/JO10SM1501_kommentarer.htm 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/tradgardsodling.4.72e5f95412548d58c2c8
00012977.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifi
ering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1501/JO10SM1501_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1501/JO10SM1501_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/tradgardsodling.4.72e5f95412548d58c2c800012977.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/tradgardsodling.4.72e5f95412548d58c2c800012977.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Villatr%C3%A4dg%C3%A5rd 

https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=1&t=Lan&eqo=13 

bygg.stockholm.se/PageFiles/778451/Tjut_miljospets%20140612.pdf 

 

 

https://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=1&t=Lan&eqo=13
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