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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall

Motion om att säkra att det finns mark kvar att odla på

För att säkra att det i framtiden finns odlingsbar mark i Sundsvalls kommun anser Miljöpartiet att
kommunen ska ta fram en odlingsstrategi.

Sverige och Sundsvall måste långsiktigt planera för en hållbarare jordbrukspolitik. För en del i att
minska vårt beroende av fossila bränslen i kommunen är att minska transportbehoven. Därför är det
viktigt att vi i tätorterna minimerar behoven av att ta in livsmedel från andra delar av landet. Det som
kan odlas nära ska odlas nära. Med andra ord behöver vi öka kommunens självförsörjningsgrad.
En viktig del i detta är att kommunens verksamheter med en klok inköpsstrategi försöker i möjligaste
mån styra inköp till lokala leverantörer.

Men en minst lika viktig aspekt är att bevara odlingsbar mark. I närtid finns det exempel på att bra
odlingsmark exploateras till köpcentra och villabebyggelse. Miljöpartiet föreslår att kommunen tar fram
en odlingsstrategi efter modell från Södertälje där det är möjligt att i detalj analysera de olika
intressenternas behovoch därmed i möjligaste mån säkra framtida behov av jordbruksmark. Det gäller
att agera nu, bebyggd jordbruksmark kan inte återställas.

Inom Sundsvalls kommuns gränser finns bebyggelse, vägar och jordbruksmark koncentrerat till
dalgångarna som ska samsas när kommunens invånarantal växer. Södertäljes projektledare Liselotte
Löthagen uttrycker det så här: "ibland krockar olika intressen. Det handlar om att man å ena sidan vill
bebygga kommunal mark. å andra sidan ha kvar jordbruksmark. Genom odlingsstrategin vill vi främja
odling och bli en mer självförsörjande kommun med fokus på närodlat." Södertäljes odlingsstrategi är
omfattande och täcker fyra områden: yrkesmässigt lantbruk, yrkesmässig trädgårdsodling, fritidsodling
och komplementodling.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
- Att kommunen tar fram en odlingsstrategi för att säkra att det i framtiden finns tillräckligt med
odlingsbar mark i Sundsvalls kommun.

Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare


