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För att börja i Uppland - hur har jordbruket förändrats här sedan år 2000?
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2000 190 270 430 831 671 383 2 775 54,5

2010 142 262 375 515 758 538 (476) 336 114 9 17 3066 54,7

2016 140 221 421 497 604 418 (465) 294 127 16 28 2766 59,3

+ - + + - - - + + +

Antal företag i Uppland, hektar åkermark

Jordbruksstatistisk årsbok 2001 samt Jordbruksstatistisk sammanställning 2012 och 2018 



Vad driver utvecklingen i jordbruket idag?

Jo, att sänka kostnaderna, framför allt på arbete. Det ger:
• Allt större gårdar med enbart växtodling på slätterna 

• Mer betesdjur och beten på tidigare åkermark i skogs- och mellanbygder

Detta är en tydlig utveckling i Uppsala län
• Specialisering på gårdsnivå (växtodling eller djurhållning) och fler andra 

inkomster

• Starkt samband mellan storlek på gården och enbart spannmålsodling 

• Mellan 2001 och 2007  blev betesmark på före detta ak̊ermark vanligaste 
markanvändningen i Uppland!

(Wästfelt, A. & Eriksson, C. 2017. Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2014. 
Exemplet Uppsala län. Framtidens Lantbruk, SLU )



Prispress på lantbruket den allmänna trenden i världen 

• Priserna på världsmarknaden styr

• Konkurrens om att producera billigast driver produktionen mot storskalighet

• The food empires
• Fem stora företag dominerar växtodlingen i världen

• Jordbrukets förhållande till platsen, marken och maten förändras
• Det platslösa jordbruket, ”food for no one”

• Ekologi, djuretik och biodiversitet tar stryk

• I Sverige – regelverk, EU:s stödsystem, ägostruktur och traditioner 

• Men prispressen stark även här……! 



Alternativa utvecklingstrender
Strävan efter: 

• Större oberoende av de stora insatsföretagen och uppköparna 
• Kunna påverka priset och inkomsterna utan ”race to the bottom”
• Vilja att värna om gårdens hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
• Tillbaka till: Vad är drivkraften för att vara lantbrukare? 

Hurdå?
1. Bygga lokala miljömässiga och sociala sammanhang runt gården
2. Ta vara på konsumenters vilja till kontroll över maten de äter och vad det 

bidrar till 
3. Samverkan 

• Med andra lantbrukare, lokala företag, myndigheter, föreningar och konsumenter
• Med ”naturen” – marken, biodiversitet och ekosystemtjänster 

Åter till platsen, marken och maten, och ett sätt att motverka pressen mot 
storskalighet
(v d Ploeg 2014, Nelson & Stock 2016, Marsden 2017)



Olika sätt för lantbrukare att få högre inkomster

1. Fortsatt rationalisering för arbetsproduktivitet, stordrift och bulkproduktion

2. Skaffa sig större inflytande på priset 
• Sälja själv via börserna i Chicago eller Paris 
• Satsa på produkter där priset är högre t ex eko, specialgrödor  

3. Utveckla sina produkter 
• så man kan inkludera förädlingsvärdet i priset t ex ost, glass, chark 
• genom (platsanknutna) varumärken med mervärden t ex Sju Gårdar, Kaprifolkött

4. Sälja direkt till konsumenter via marknader, leveranser av lådor, rekoringar, 
gårdsbutiker

5. Samarbeta med konsumenter via t ex andelar i produktionen (CSA)

6. Använda gårdens resurser för andra tjänster t ex snöröjning, grävning, snickerier, 
besöksverksamhet, evenemang, uthyrning mm

7. Andra inkomstkällor till hushållet via tjänst eller företagande

Olika kombinationer och olika förhållande till platsen, olika nätverk och marknader



Till småskalighetens lov….
De mindre lantbruken bidrar till:

• Ett mer varierat landskap
• Mångsidigare produktion 
• Biodiversitet och ekosystemtjänster
• Sysselsättning, företagande och boende på landsbygden

Allt enligt EU parlamentet och inlemmat planerna för kommande 
program

Försörjningen, då hur ska vi alla få mat? 

Den stora frågan är hur gå mot ett alltmer hållbart jordbruk som 
försörjer oss alla med mat 



Jordbruket, platsen, marken och maten i 
framtiden?
• Vi står inför en osäker framtid vad gäller klimat, intressen i jordbruket 

och ökad konkurrens om mark…

• Vi behöver ta vara på de resurser vi har, inte minst odlingsmarken

• Vi behöver ta vara på kunskap om odling och djurhållning

• Vi behöver fler som kan odla och som kan sköta djur!

• Vi behöver, tror jag, en variation och diversitet i brukningssätten….



Förhållandet mellan gårdsstorlek och 
produktiviteten per hektar eller arbetsinsats

Helfand, S & Taylor , M. 2018
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