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Yttrande över 
Förslag till översiktsplan för Göteborg - tillägg för Jordbruksområden

Att Göteborgs stad söker stärka skyddet av sin begränsade kvarvarande jordbruksmark är strategiskt 
bra. Allt för mycket jordbruksmark har bebyggts utan att staden därmed givits några större värden. 
Idag finns globalt en betydande resursbrist vilket gör närliggande jordbruksmark allt viktigare.

Naturskyddsföreningen ser dock inte några visioner i planen. För att Göteborg skall bli en kommun 
med miljöfokus bör man i jordbruksplanen lägga till prioriteringar av ekologiska värden, ängsmarker 
och ekologiskt jordbruk. Planen behöver också en tydligare koppling till det nationella miljömålet Ett 
rikt växt och djurliv och visa vägen för hur detta och andra miljömål relaterade till jordbruksmark kan 
uppnås lokalt i Göteborg. Enligt kommunens miljörapport för 2010 kommer det att dröja innan målet 
är uppnått. Planen bör underlätta för att målen nås.

Det är viktigt att andelen ängs- och jordbruksmark växer i samma takt som staden, dels för att 
tillgodose en kvalitativ stadsmiljö, stärkt biologisk mångfald och dels för att tillgodose produktiva 
behov.

Planen pekar på att jordbruksmarken i kommunen idag inte har någon större betydelse för 
livsmedelsförsörjningen. Detta kan dock komma att förändras, vilket historiskt skett flera gånger, 
varvid framtida rent produktiva värden bör framhållas. Ytor för stadsnära odling kommer att behövas 
både i tätbefolkade delar av staden - där odlingen kan komma att bli en del av vardagen - samt i 
stadens ytterkanter som resurser för stadens växande behov av livsmedelsförsörjning. 

Befintlig översiktsplan innehåller redan starka yttranden för jordbruksmarkens bevarande. Se 
exempelvis del 1 sid 93 och sid 96. Det är dock positivt att ytterligare stärka översiktsplanen.

Med vänlig hälsning.

Helena Norin
ordförande
Naturskyddsföreningen i Göteborg
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