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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 117-130 
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Plats: Jönköpings läns museum 

§123 Motion: slå vakt om åkermarken 
Diarienummer: RJL 2015/2027 

 

Beslut  

Nämnden beslutar att 

1. första delen är besvarad 

2. andra delen avslås 

Reservationer  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning  

Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig 

livsmedelsstrategi antas och att insatser görs för att stoppa den 

allvarliga minskningen av åkermark. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13 

 Motion från Miljöpartiet, slå vakt om åkermarken daterad 

2015-10-09 

 

 Potokollsanteckning 

Jon Heinpalu (MP) vill få följande antecknat i protokollet 

”I att sats ett finns det en politisk vilja att värna om 

lokalproducerat livsmedel som inte besvaras, vi anser att det bör 

noteras som varande av yttersta vikt för de som representerar 

regionen i den regionala livsmedelsstrategin så att de för fram 

detta i arbetsgrupper och liknande” 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 117-130 

Tid: 2016-10-12 kl.10.00-13.30 

 

 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson 

Ordförande 

 

       Gun Lusth  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Region Jönköpings län  
Regional utveckling 
Lena Bohman Hjelmstedt 
 
 

 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Motion – Slå vakt om åkermarken  

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige besluta 
1. första delen är besvarad 
2. andra delen avslås   

Sammanfattning 
Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig livsmedelsstrategi antas och 
att insatser görs för att stoppa den allvarliga minskningen av åkermark. 
 

Information i ärendet 
Motionärens förslag 
 
Erik Hugander och Annica Nordqvist MP föreslår i motionen Slå vakt om 
åkermarken regionfullmäktige besluta  

• Att anta en långsiktig livsmedelsstrategi där länets jordbruksmark och 
lokalproducerat livsmedel står i fokus 

• Initiera ett samarbete med länets primärkommuner och andra relevanta 
aktörer för att stoppa den allvarliga minskningen av åkermark 

 
I motionen framhålls att åkermarken har minskat kraftigt i landet och i regionen 
under de senaste femtio åren. 
 
Information  
 
Arbetet med en nationell livsmedelstrategi pågår och beräknas vara färdigt under 
av hösten 2016.  
Länsstyrelsen har tagit initiativ till en regional livsmedelstrategi där arbetet 
nyligen har börjat. Region Jönköpings län finns med i arbetet både med del av 
finansieringen av projektet och i arbetsgruppen för att ta fram strategin. 
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Den regionala strategin beräknas vara färdig i maj 2017. Ett första underlag till 
den regionala strategin kommer att presenteras på Framtidsforum som hålls i 
samband med Lantbruksmässan på Elmia i oktober. 
Strategins syfte är att på sikt skapa en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion i Jönköpings län 
 
Första delen av motionen kan därmed ses som besvarad.  
 
Andra delen av motionen om minskningen av åkermark är främst en kommunal 
fråga. Enligt miljöbalken 3 kap 4§ är jordbruket av nationell betydelse. Där står 
att brukningsvärd åkermark bara får användas för bebyggelse om det behövs för 
att ta tillvara väsentliga samhällsintressen och dessa inte kan tillgodoses genom att 
använda annan mark. Detta ska kommunerna ta hänsyn till i sina översiktsplaner.  
Länsstyrelsen har ett ansvar att samråda med kommunerna om deras 
översiktsplaner. 
Länsstyrelsen arbetar nu med att söka medel till ett projekt kring minskningen av 
jordbruksmark. Får man medel till detta ska projektet genomföras tillsammans 
med Länsmuseet, Jönköpings kommun och LRF. 
 
Andra delen av motionen avslås då detta främst är en primärkommunal fråga. 
  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET  
 
 
Malin Olsson    Ulrika Geeraedts 
Ordförande i nämnd för    Regional utvecklingsdirektör 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
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