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Kunskapsunderlag ekologiskt jordbruk
Malmö stads jordbruksmark
Malmös jordbruksmark består inom kommunen till stor del av den baltiska moränleran, den tillhör den högsta klassen av jordbruksmark eftersom den besitter egenskaper som ger högsta skördarna och med relativt låga insatser.
Vanligaste grödan inom ekologisk odling är vallodling tillsammans med djurproduktion. I
Malmö finns inte djurproduktion i större omfattning och frånvaron av stallgödsel komplicerar
den ekologiska odlingen. Eftersom Malmös marker är av högsta klass, odlas inte vall naturligt
här, utan spannmål, oljeväxter och sockerbetor är vanliga inslag i slättlandskapet. Därav består
Malmös ekologiska marker av dessa grödor och dessutom har vi ekologisk odling av både grönsaker och potatis på relativt stora ytor.
Malmö stad har ca 3000 ha jordbruksmark som upplåts med jordbruksarrenden för att bedriva
jordbruk. Upplåtelserna gäller framförallt odling, men även en mindre del djurhållning genom
bete för får, kor och hästar. Avtalen tecknas utifrån att Malmö stad vill förvalta marken på bästa
möjliga sätt gällande en hållbar och varierad livsmedelsproduktion. samtidigt som att Staden
önskar rådighet i så stor utsträckning som möjligt över marken. Nedan följer en redogörelse för
hur hanteringen sker idag av dessa upplåtelser för jordbruk
Jordbruksarrende
Formen för jordbruksarrende styrs enligt lag i JB 9 kapitel. Därutöver kan man till viss del avtala
om ytterligare villkor. Ska villkor skrivas in i avtal är det viktigt att veta på vilket sätt det ska följas upp och hur de ska kontrolleras att det efterföljs.
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För att Malmö stad ska bibehålla rådigheten över marken så tecknas mestadels ettåriga arrendeavtal. Arrendatorn får då inte får besittningsskydd. I de fall där arrendatorn bor på gården som
tillhör arrendet tecknas enligt lag femåriga avtal, vilket gör att dessa arrendatorer har besittningsskydd till arrendet. I enstaka fall i anslutning till exploateringsområden används säsongsavtal, då
arrendet upplåts för en säsong, med ett slutdatum då avtalet upphör automatiskt utan uppsägning.
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Val av arrendatorer
För att välja arrendatorer till jordbruksarrendena har följande tankar använts.
• Mark används som byte, dvs används för att ersätta arrendatorer för mark som försvinner i exploatering.
• Ur skötsel och miljösynpunkt önskas inte för långa sträckor mellan brukade ytor. Önskemål om sammanhängande jordbruksarrenden.
• Arrendatorer behöver stora arealer för att kunna leva på det. Många har varit arrendatorer i generationer hos Malmö stad och jordbruksarealerna har minskat. Vilket har gjort
att antalet arrendatorer har hållits nere.
• Vad lämpar sig jordbruksmarken till för grödor. Arrendatorer har inriktat sig på olika typer av odling.
• Nya större arealer som köps av Malmö stad kan kommer att läggas ut för anbudsförfarande som komplement för att få in prismaterial etc.
Övriga parametrar att beakta är att:
• Intrång under pågående arrendetid kräver god relation med arrendatorerna tex i samband med arkeologi vid kommande exploatering.
• Hur länge kommer marken att kunna användas, är kommande exploatering eller andra
intrång kända.
• Antalet lantbrukare som säger upp avtal för avflyttning är ovanligt.
Att bedriva ekologiskt jordbruk
Att odla efter ekologiska principer kan göras direkt på ett arrende. Men för att certifiera sig och
sälja sina produkter som ekologiska så krävs att odlingen bedrivs ekologiskt minst fem år. Efter
certifiering och ansökan om bidrag för ekologisk odling, blir lantbrukaren återbetalningsskyldig
ifall marken inte brukas ekologiskt under de 5 år som åtagandet gäller.
Ekologiskt jordbruk i Sverige:
Andelen procent som brukas ekologiskt i Sverige är ca 20 %. I Skåne är det ca 8% av marken
som odlas ekologiskt. En förklaring till denna fördelning är att stor del av den ekologiska odlingen är idag för djurhållning och för vallodling. Skånes jord ger hög avkastning på spannmål
och andra livsmedel som i dagsläget inte ger lika god avkastning i form av ekologisk odling
Siffror på upplåten jordbruksmark av Malmö stad
Totalt antal jordbruksavtal: 152
Totalt areal jordbruksarrenden: 3091 ha
Av dessa har krav på ekologiskt jordbruk i avtal: 24
Total areal som odlas ekologiskt enligt avtal: 463 ha
Ekologisk odling utan att det är reglerat i avtal: 26,7 ha (ett avtal)
Total andel ekologiskt odlad jordbruksmark enligt avtal: 15%
Total andel ekologiskt odlad jordbruksmark: 15,8%
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Andra villkor som Malmö stad skriver in i jordbruksavtalen för att bibehålla bra naturvärden
• Vomb har restriktioner p.g.a. naturreservatet och vattentäkten
• Skyddszoner kring vattendrag och våtmarker skyddar från erosion mot vattnet och
minskar fosfortillförseln till havet
• Gröna stråk för att ge tillträde för gående och ridande ut i jordbrukslandskapet
• Viltåkrar för att öka den biologiska mångfalden, samtidigt som viltet får mat och gömställe, samtidigt som markerna omkring skonas från viltskador
• Ridstigar för att öka biodiversiteten samtidigt som ryttarna får tillträde till stigar i landskapet och till stor del slipper rida på vägarna.
• Underhåll av dräneringar för att undvika kväveförluster och hjälper till att höja skördarna
• Jakten är i de flesta fall bortskriven i arrendeavtalen och sköts av Malmö viltvårds förening eller Malmö jägarklubb för att bedriva viltvård på stadens mark.
Klicka här för att ange text.
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