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Stadsodlingsnorm säkrar tillräckligt med 

mark för stadsbor som vill odla själva  

 
Skellefteå stad växer starkt och allt fler som bor i stan vill ha möjlighet att odla 
grönsaker själv. För att det ska finnas plats för invånarna att kunna odla även om man 

bor i flerfamiljshus behövs det avsättas mark för odlingarna. Hur mycket mark som 
behövs i stan för stadsodlingar kan styras av en stadsodlingsnorm. 

 
Vi ser ett växande intresse av att odla egen mat, vegetariskt och närproducerat, en 
trend som intresserar allt fler. Ett bra exempel på detta är populariteten för höstens 

skördemarknader med närodlade grönsaker, som drar mycket folk i skördetid.  
 

Många konsumenter har tröttnat på det likartade utbudet hos de stora handelskedjorna 
och vill istället själva odla sina grönsaker. Egenodlat ökar också i popularitet i takt med 
att stordriftens nackdelar beskrivs i media, som till exempel användningen av 

bekämpningsmedel och långa transporter.  
 

En annan anledning till att behovet av egen odling ökar är att fler flyttar hit från andra 
länder. Det finns ett stort intresse och en tradition av egen försörjning på grönsaker 

bland utrikesfödda. Och som nykomling i stan är stadsodling ett sätt att knyta 
kontakter och känna en gemenskap. 
 

Centerpartiet vill ha en mer hållbar stad. Dagens stadsplanering styr att marken måste 
användas mer effektivt och att transporter, uppvärmning, vatten/avlopp, och 

sophantering måste bli bättre. Här glöms den ekologiska hållbarheten med odlingar för 
stadsborna bort. I hållbarhetsbegreppet ligger också ett socialt hållbarhetsperspektiv, 
där bra sociala nätverk ges plats och segregation och utanförskap motverkas.   

Det finns idag en parkeringsnorm i Skellefteå kommun, som för varje enskild 
bilparkering tar upp väldigt stora ytor när man räknat om det till kvadratmeter 

asfalterad yta. För att bevara mark för stadsodlingar för de boende i stan bör en 
stadsodlingsnorm införas. Den ska visa hur mycket mark som ska avsättas för odlingar 
i stan, för varje lägenhet som finns.  

Vi i Centerpartiet vet att stadsodlingar får hållbara städer att gå Framåt. 
 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att: 
 

 Skellefteå kommun inför en stadsodlingsnorm som vägleder hur mycket mark 
per lägenhet som ska avsättas för odlingar i stan. Stadsodlingsnormen kan 

konstrueras liknande den befintliga parkeringsnormen. 
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