
Motion till kommunfullmäktige:

Närodlade och ekologiska livsmedel i Lunds kommun

Intresset för närodlade livsmedel har ökat. Allt fler vill odla själva i kolonier och på

odlingslotter. Men alla kan och vill inte odla sin egen mat. Därför bör politiken värna om

den jordbruksnäring i kommunen som lever på kommersiella villkor. Klimatpåverkan från

transporter minimeras och insyn i livsmedelsproduktionen ökar om råvarorna till

matlagning odlas i närområdet.

Lunds kommun står inför stora utmaningar i flera olika vattenfrågor, vilket blev extra tydligt

under torrsommaren 2018. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla ytvatten (sjöar och

vattendrag) uppnå god kemisk och ekologisk status och grundvattenförekomsterna ska

uppnå god kemisk och kvantitativ status till år 2027. Idag uppnår inga ytvatten i Lunds

kommun god ekologisk eller kemisk status och grundvattnet uppnår inte god kemisk status.

De största föroreningskällorna i både Höje å och Kävlingeåns avrinningsområde är kväve och

fosfor från jordbruket, bekämpningsmedelsrester, reningsverk, enskilda avlopp och

dagvatten. Skydd av sjöar och vattendrag har inte prioriterats i tillräckligt hög grad och

bekämpningsmedelsrester och andra skadliga substanser förgiftar grundvattnet vilket

medför att det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag inte kommer att

nås till 2020.

Redovisning av delmålen för vatten i LundaEko II

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status/potential och god

kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter.  (Riskerar att ej klara

målet)

8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade

miljökvalitetsnormer och tidpunkter.  (Riskerar att ej klara målet, trenden för detta mål är

negativt)

8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med betydelse för

nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och översyn av

befintliga skyddsområden ska göras. (Osäkert att klara målet)

Kommunen kan och bör vidta åtgärder

Kommunen kan underlätta för att uppställda mål inom vattenområdet nås genom att ställa

krav på att kommunal mark som ska arrenderas ut odlas enligt reglerna för ekologisk

produktion (KRAV). Då minskar risken för giftspridning i vattnet. För att det ska vara

möjligt för en arrendator att bedriva ekologisk odling måste arrendeperioden vara minst 5

år, helst längre med tanke på att åtaganden med EU-stöd är 5-åriga. Arrendeavgiften bör

sättas ner de två första åren då marken måste ligga i karens för att kunna bli

KRAV-certifierad. Under karensåren måste KRAVs regler följas men de odlade produkterna

får inte säljas som ”ekologiska”.



Målsättningen för ekologiskt lantbruk är att utforma resurseffektiva, kretsloppsbaserade

produktionssystem som ger låg miljöpåverkan. I ekologisk produktion används inte kemiska

bekämpningsmedel eller mineralgödselmedel.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

- i samband med att nya arrendeavtal för kommunal åkermark upprättas ska det

krävas att marken odlas enligt reglerna för ekologisk produktion.

- arrendeperioden för ekologiskt odlad åkermark bör vara minst 5 år.

- den åkermark kommunen utarrenderar ska i översiktsplan och andra planer skyddas

mot exploatering som minskar tillgång till närodlade livsmedel.
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