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Åkermark och ekologiskt jordbruk i Sigtuna kommun

Bakgrund
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Omställning Sigtuna har återkommande ställt
frågor till Sigtuna kommun dels om ekologisk odling på kommunal åkermark och dels om en
strategi för kommunens jordbruksmark. Föreningarna anser att det nu är dags att Sigtuna
kommun som Ekokommun tar ett stort steg framåt för ett miljöanpassat åkerbruk på allas
vår gemensamma mark.






Den kommunägda åkermarken brukas idag med konventionella metoder vilket
medför en stor miljöpåverkan. Ett flertal ekosystemtjänster påverkas negativt och
flera av miljömålen berörs; Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Ett
rikt odlingslandskap. Sigtuna kommun är en Ekokommun och ska aktivt verka för en
övergång till en ekologisk jordbruksdrift för att ha möjlighet att uppnå miljömålen.
Kommunens åkermark arrenderas ut i huvudsak utan föreskrifter om miljöhänsyn.
Det finns några kontrakt med förbehåll om bl. a skyddszoner och ekologisk odling
men kontrollen av dessa är bristfällig. Det saknas dokumentation som visar att
förbehållen efterlevs och det finns starka skäl att misstänka att marken i många fall
inte brukas enligt avtal.
Sigtuna kommun äger en stor areal åkermark som regleras i enkla arrendekontrakt.
Det finns ett flertal större gårdar, både konventionella och ekologiskt certifierade,
som kan ha intresse av en upphandling. I stället för att följa lagen om offentlig
upphandling tillåter Sigtuna kommun att kontrakt överlämnas mellan arrendatorer
genom underhandskontakter.
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Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Omställning Sigtuna uppmanar därför Sigtuna
kommun att:
 Så snart som möjligt säga upp nuvarande arrendeavtal för den kommunägda
åkermarken för att möjliggöra en omställning till ekologisk certifierad odling och få
ordning och reda i avtalen.
 Redovisa samtliga åkermarksavtal och visa hur dessa kan ställas om till certifierad
ekologisk odling samt hur avtalen ska hanteras enligt lagen om offentlig upphandling.
 När nya arrendeavtal ska ingås ska alla intressenter och jordbrukare med olika
inriktningar ges möjlighet att konkurrera på lika villkor.
 I nya avtal ställa krav på att marken brukas för certifierad ekologisk odling samt
säkerställa en fungerande kontroll av att avtalen efterlevs.

Vi ser anledning att återkomma till kommunens strategi för jordbruksmarken som helhet.
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