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Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk är en näring i Östersunds kom-

mun med stor potential. Förutsättningarna att odla är 

goda då jordmånen är erkänt bra och den småskaliga 

livsmedelstillverkningen är vida känd då Östersund och 

Jämtland är en av tre regioner som fått titeln Creative 

city of Gastronomy av UNESCO. Östersund utsågs till 

Sveriges första Matlandethuvudstad år 2011.

Utvecklingen av jord- och skogsbruket är bara i början. 

Det är viktigt att se till att förutsättningarna finns för 

att kunna utöka näringen, att nödvändiga markområ-

den finns tillgängligta. Möjligheterna att bedriva andra 

verksamheter än jordbruk bör finnas både som ett 

tillskott och som ett komplement. 

Fler och fler inser möjligheterna med den närhet som 

finns mellan landsbygden och staden. Den möjliga livs-

stilen är tilltalande, att bo på landet på en gård med 

djur och ändå bara ha 15 minuter in till staden.

Enligt Jordbruksverket fanns det år 2010 i Östersunds 

kommun 338 jordbruksföretag, varav 63 företag hade 

mer än 50 hektar (ha) åker. Åkerarealen (cirka 90 

procent slåtter- och betesvall) var 10 671 ha, varav 3 

345 ha ekologiskt odlad, inklusive mark under omställ-

ning. Tre hektar åker i kommunen användes för ener-

gigrödor. Markanvändningskartan i Östersund 2040 

visar åkermark där EU-stöd har sökts. Åkerarealen 

har minskat med cirka 1 000 ha under de senaste 30 

åren. Arealen skogsmark är 35 915 ha och ägoslaget 

annan mark 8 550 ha enligt senast tillgänglig kommun-

statistik 1999.

De areella näringarna (jord-, skog- och vattenbruk) 

liksom rekreation och turism i attraktiva natur- och 

kulturmiljöer ger en bas för det lokala näringslivet. Nä-

ringarna är också landsbygdens bidrag till en nationellt 

hållbar produktion av livsmedel och skogsprodukter. 

Stor hänsyn ska därför tas till dessa intressen när ny 

bebyggelse prövas. Bebyggelse på jordbruksmark kan 

enbart ske i två fall dessa är preciserade i Östersund 

2040.

Enligt miljöbalken får brukningsvärd  jordbruksmark 

(mark som har goda förutsättningar för jordbruk) 

bara bebyggas för att tillgodose väsentliga samhälls-

intressen samt om det ur allmänhetens synvinkel inte 

går att lösa behovet genom att använda annan mark. 

Samtidigt gäller att  skogsmark som har betydelse 

för skogsnäringen så långt som möjligt ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 

skogsbruk (3 kapitlet 4 § Miljöbalken).

En monoton skog är mer stormkänslig, ger sämre 

möjligheter för biologisk mångfald och har sämre mot-

ståndskraft mot skadeinsekter vilka väntas öka vid ett 

förändrat klimat. I ett förväntat varmare klimat kan 

skogen producera mer biomassa (träd med mera) än 

idag eftersom tillväxtsäsongen blir längre. Återkom-

mande, kraftigare stormar och nya skadeinsekter gör 

att resultatet av klimatförändringarna är osäkra vad 

gäller skogens nettoproduktion. En skog som i ålder, 

struktur och artsammansättning ökar skogens mot-

ståndskraft mot ett förändrat klimat kan ge en högre 

vinst.
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