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Låt landsbygden leva, även nära staden. 
Naturskyddsföreningen i Jönköping har tagit del av informationen att Jönköpings kommun 
tänker expropriera mark tillhörande Granarps gård vid Torsvik.  

Naturskyddsföreningen protesterar kraftigt mot detta. Det är dags att Jönköpings kommun 
tänker om.  Det finns mark som inte är jordbruksmark som är bättre lämpad för exploatering.  

Det måste bli ett slut på att bebygga den värdefulla åkermarken, som behövs för 
matproduktionen i en värld med växande befolkning. Att dessutom ta mark som används i 
ekologisk produktion är inte särskilt klimatsmart. 

Granarps gård bedriver sedan många år ekologisk mjölkproduktion. Markerna är redan 
naggade i kanten (varje ha behövs) och kommer mark att exproprieras och bebyggas med 
logistiklokaler, slår kommunen undan benen på ett redan väl fungerande och inarbetat 
lantbruksföretag.  

Vad är viktigast? Mark till eventuella byggnader som kanske enbart blir lagerlokaler utan 
egen värde, vid nästa lågkonjunktur kanske de står tomma, eller en levande gård med 
ekologisk livsmedelsproduktion, fantastiska ängs och hagmarker, och ett populärt 
strövområde för anställda på Torsviks-området.  

Kort sagt, kommunens plan riskerar att lägga en död hand över en levande landsbygd.  

Ett mycket värdefullt närnaturområde spolieras för att komma åt 13 ha exploateringsmark. 
Utan betande djur kommer värdefulla hag och ängsmarker att växa igen. Det är fina 
betesmarker med gamla ekar och rara blommor som dessutom ökat i omfattning tack vare 
ekologiska betande djur.  

Jönköpings kommun säger sig värna om ekologisk produktion och ska uppnå minst 25 % 
ekologiska produkter i kommunala kök till 2010, allt enligt agenda 21 planen. Hur kan man då 
samtidigt tvinga bort en ekologisk producent? I Agenda 21 visionen står följande:  
 
”Tätortsnära områden som är viktiga för rekreation och hälsa ska bevaras och utvecklas. 
Parker, vatten- och grönområden samt de tätortsnära skogarna ska skötas så att de ger 
avkoppling och naturupplevelser 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras”. 

EKO bussen som tar skolelever ut i naturen passerar Granarps gård på väg till exkursioner vid 
Granarpssjön, och där ges chansen för dagens ungdomar att faktiskt se riktiga kor, betande i 
gröngräset genom bussfönstret. Något som tyvärr är få förunnat, i dagens urbana Småland.  

Detsamma gäller invånarna i Granarpssjöns fritidsområde. Det är många Jönköpingsbor med 
stugor i området som här har möjligheten att uppleva en härlig landsbygdskänsla med ett 
levande jordbruk så nära staden. 
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