
Yttrande angående  

Översiktsplan för Göteborg och Mölndal – fördjupad för 
Fässbergsdalen 
 
 
Mölndals Naturskyddsförening kompletterar härmed vårt förra 
yttrande av den 22:a juni 2010 med nedanstående kommentarer. 
 
Angående Stadsbyggnadskontorets kommentar på sidan 15. 
”Jordbruksmarken i Fässbergsdalen har varit av stor betydelse för 
odling i Göteborgsregionen. När nu stadsbebyggelsen ökar och 
exploateringen höjs inom befintlig bebyggelse har marken ur 
försörjningssynpunkt inte längre samma betydelse” 
 
Påståendet är ologiskt. Tvärtom stiger behovet av tätortsnära 
odlingsmark i takt med ökande befolkning. I andra sammanhang, som 
t.ex. i fråga om energiförsörjning eller utrymme, kan problemet med 
ökande befolkningstal i viss grad mötas med höjd effektivisering 
respektive förtätad bebyggelse, utan att detta medför sänkt 
levnadsstandard.  
 
Behovet av tillgång på mat av hög kvalitet och till rimliga priser stiger 
däremot under alla förhållanden direkt proportionellt mot 
befolkningstalet under förutsättning att målsättningen är att 
upprätthålla en hög levnadsstandard.  
 
Vårt nuvarande fossildrivna jordbruk kommer redan inom de närmaste 
decennierna att drabbas av kraftigt stigande kostnader, varav 
konstgödsel och transporter utgör två tunga poster.  Föreningen finner 
det anmärkningsvärt att detta problem fortfarande inte erkänns av 
Stadsbyggnadskontoret. Redan för fyrtio år sedan varnade Bengt 
Hubendick i en serie debattartiklar i Göteborgsposten för de negativa 
effekterna av exploatering av den värdefulla jordbruksmarken i 
Fässbergsdalen. Han talade för döva öron och förlusten av åkermark 
har sedan dess fortskridit.  
 
Den omfattande förlusten av tätortsnära jordbruksmark har nu gått så 
långt att Madelaine Granvik från Sveriges lantbruksuniversitet nyligen 



gick ut med en efterlysning om tvingande lagstiftning för att skydda 
återstående markresurser. Hon framhåller särskilt det faktum att det tar 
tusen år att återställa den matjord som förstörs vid exploatering. 
Beslut som fattas av nu levande generationer kan med andra ord 
begränsa handlingsutrymme och försörjningsmöjligheter för de 
kommande trettio generationerna.  
 
 
 
Stadsbyggnadskontorets bedömning att den föreslagna 
markanvändningen inte skulle innebära brist på jordbruksmark saknar 
således grund. Man erkänner också att ”Någon sammanställning av 
aktiva jordbruksmarker har inte gjorts, men…” (sic!). (Meningen är 
inte avslutad och vän av ordning undrar vad som var tänkt att följa.) 
 
 
Mölndals Naturskyddsförening vill särskilt poängtera att 
exploateringsintresset inte får diktera bredden på ekostråket. Denna 
måste bedömas utifrån vetenskapliga kriterier och inte på åsikter och 
önskemål. 
 
Vidare kan föreningen inte nog framhålla det faktum att ökad 
hårdgjord yta medför avsevärt ökad direktavrinning, något som blir 
särskilt påtagligt vid kraftiga regn. Redan i dagsläget höjs vattennivån 
i Mölndalsån tämligen omgående efter regn, - en tydlig varningssignal 
om känsligheten för översvämningar. Mot bakgrund av den 
kumulativa effekten av samtliga planerade nya bostads- och 
industriområden i kombination med den enligt Länsstyrelsen 
redovisade förväntade ökningen av nederbörd med 30 % de närmaste 
decennierna, kommer denna sårbarhet att öka.       
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