
 

 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia 
inbjuder till heldagsseminarium om  

 

Jordbrukspolitiken i Europa, USA och Ryssland efter 1945 
 

Tid: den 16 november 2011, kl 9.30–ca.16.30, därefter middag i Oscars källare, 17.30–ca.19.30 

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Fram till 2013 kommer en av världens mest kända och diskuterade jordbrukspolitik att omför-

handlas. Common Agricultural Policy (CAP), har sedan 1950-talet utgjort en av grundbultar-

na i EU:s politiska sammansättning, och dess största utgiftspost i budgeten. Den har ansetts 

vara inte bara en förutsättning för uppehållandet av den europeiska landsbygden och jord-

bruksproduktionen, utan också en brobyggare mellan de enskilda länderna i unionen. Men 

CAP har också kritiserats för att leda till en snedvridning av jordbruksmarknaderna med nega-

tiva effekter på både miljö och på jordbruksutveckling i fattigare länder samt konstgjort höga 

priser för konsumenterna inom EU. Trots den återkommande kritiken har institutionen varit 

relativt stabil och förändringarna små.  

 

Sedan 1990-talet har förändringarna blivit fler, bland annat för att tillåta större grad av miljö-

hänsyn och minska den kritiserade överproduktionen. Inför 2013 sätter också aktuella frågor 

sitt avtryck i diskussionen. CAP måste försäkra tillgång till livsmedel för de europeiska län-

derna under pågående klimatförändringar, fortsatt utveckling mot miljömässigt mer hållbara 

produktionsformer och säkerhet för konsumenter från smittsamma sjukdomar och skadliga 

tillsatser i livsmedelsindustrin. Samhällssituationen då besluten tas påverkar utformningen av 

politiken för lång tid framöver. Detta betyder att politikområdets historiska utveckling är av 

stor betydelse för att förstå dagens situation, och som orienteringskarta inför framtiden. 

 

Den 16:e november 2011 arrangerar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin ett semi-

narium om jordbrukspolitikens utveckling efter 1945. Sju föredrag kommer att hållas av 

forskare, som var och en fokuserar på utvecklingen av jordbrukspolitiken i ett givet område. 

Inledningsanförandet hålls av Ann-Christina Knudsen från Aarhus universitet. Hennes bok 

Farmers on welfare. The making of Europe's common agricultural policy utkom 2009 på 

Cornell University Press. Föredragen är uppdelade i två huvudgrupper: länder och områden 

vars jordbrukspolitik utformats under medlemskap i EU och motsvarande som inte varit med-

lemmar. I den senare kategorin återfinns dock länder som på senare tid tillkommit som med-

lemmar i EU. Syftet med dessa föredrag är att utgöra underlag för frågor och diskussion bland 

föredragshållare och åhörare för att bättre förstå de historiska förutsättningar som format 

jordbrukspolitiken, så att dessa kan bli användbara i det framtida jordbrukspolitiska arbetet. 



De inbjudna till seminariet är forskare vars huvudområde behandlar utvecklingen efter andra 

världskriget, politiker som är och har varit involverade i jordbrukspolitik samt representanter 

för jordbruksorganisationer och forskningscentrum. Målet är att föredragshållare och inbjudna 

deltagare ska kunna bidra med insikter, erfarenhet och tankar genom sina respektive perspek-

tiv och på det sättet åstadkomma en rik diskussion. 

 

Vetenskapligt ansvarig är Gabriel Söderberg, doktorand vid ekonomisk-historiska institution-

en, Uppsala universitet. En referensgrupp är knuten till projektet. I den ingår professor Mats 

Morell, ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, FD Ronny Pettersson, 

lektor, ekonomisk-historiska institutionen, Harald Svensson, chefsekonom, jordbruksverket 

samt chefsbibliotekarie Lars Ljunggren, KSLA. 

 

Seminariet är en del i ett större projekt med syftet att skildra den moderna jordbrukspolitikens 

historia och dess betydelse för samtidens institutioner. Seminariet kommer att bandas inför en 

planerad publicering med seminariet som utgångspunkt. Publikationens syfte är att sprida den 

kunskap som samlats genom seminariet och att vara till hjälp i utvecklingen av den framtida 

jordbrukspolitiken. 

 

Som en del i projektet har KSLA:s bibliotek kompletterat sina samlingar med litteratur på det 

jordbrukspolitiska området. En lista kommer att distribueras till de som anmäler sig till semi-

nariet. 

 

Projektet finansierar resekostnaden för långväga gäster. KSLA har avtal med Hotell Teg-

nérlunden, som ligger i närheten av akademiens lokaler. 

 

För anmälan och frågor kontakta per.eriksson@ksla.se (08-54547717). Vi vill ha ditt svar 

senast torsdagen den 15 september. Glöm inte att meddela om det finns några speciella 

behov när det gäller mat, till exempel vegetarisk kost. 

 

 

Seminariet bekostas av FORMAS och stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 

 

 

Välkommen! 

 

Åke Barklund 

Akademiens sekreterare och VD 

 

mailto:per.eriksson@ksla.se


 

 

 

Program 

 

Moderator: professor Mats Morell, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universi-

tet 

9.00 Kaffe i Oscars källare 

9.30 Deltagare och åhörare hälsas välkomna av akademiens sekreterare och VD Åke Barklund 

9.40 EU:s jordbrukspolitik, föredrag av Ann-Christina Knudsen (20 minuters föredrag, 15 

minuter till frågor och diskussion) 

10.15 Frankrikes jordbrukspolitik, föredrag av Ulf Jonsson (20 minuters föredrag, 15 minu-

ter till frågor och diskussion) 

10.50 Bensträckare med frukt (10 min) 

11.00 Sveriges jordbrukspolitik, föredrag av Magnus Erlandsson (20 minuters föredrag, 15 

minuter till frågor och diskussion) 

11.35 Danmarks jordbrukspolitik, föredrag av Carsten Daugbjerg (20 minuters föredrag, 15 

minuter till frågor och diskussion) 

12.15 Lunch (1 tim) 

13.15 De nya EU:ländernas jordbrukspolitik, föredrag av Hans Jörgensen (20 minuters före-

drag, 15 minuter till frågor och diskussion) 

13.50 Sovjetunionens och Rysslands jordbrukspolitik, föredrag av Martin Kragh (20 minu-

ters föredrag, 15 minuter till frågor och diskussion) 

14.25 Kaffepaus (30 min) 

14.55 USA:s jordbrukspolitik, föredrag av Gabriel Söderberg (20 minuters föredrag, 15 mi-

nuter till frågor och diskussion) 

15.30– ca.16.30 Paneldiskussion om vad vi kan lära av jordbrukspolitikens utveckling och 

historia. 

17.30–ca. 19.30 Middag i Oscars källare. 



  

Inbjudna till seminariet: 
 

Reidar Almås, professor emeritus, Norsk senter for bygdeforskning (NINU) 

Otto von Arnold, riksdagsledamot, Kristdemokraterna 

Sara von Arnold, professor, SLU, preses KSLA* 

Eskil Arvidsson, agronom, LRF och svensk Mjölk 

Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA* 

Bengt-Åke Berg, forskare i ekonomisk historia 

Ottar Brox, professor emeritus, f. forskningsled. vid Norsk institutt for by- og regionforskning 

(NIBR) 

Åke Bruce, professor emeritus, Livsmedelsverket, vice preses KSLA* 

Karin Bäckstrand, forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 

Göran Dahlin, universitetslektor, SLU* 

Göran Djurfeldt, professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet 

Johan Eellend, forskningssekreterare, FORMAS 

Tina Ehn, riksdagsledamot, Miljöpartiet 

Lena Ek, EU-parlamentariker, Centerpartiet 

Urban Emanuelsson, professor, SLU* 

Fredrik Eriksson, forskare, Södertörns högskola 

Per Eriksson, bibliotekarie, KSLA 

Irene Flygare, forskningschef, Upplandsmuseet 

FORMAS 

Göran Färm, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna 

Maths Isacson, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 

Pernilla Ivarsson, departementsråd, Landsbygdsdepartementet* 

Helena Jonsson, ordförande LRF* 

Lena Jonson, forskare, Utrikespolitiska institutet 

Anders Källström, vd och koncernchef, LRF  

Leif Lewin, professor emeritus, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

Gunnar Lindberg, forskare, institutionen för ekonomi, SLU 

Henrik Lindberg, forskare, Ratio 

Carl-Johan Lindén, kansliråd, Landsbygdsdepartementet 

Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie, KSLA 

Lars Magnusson, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 

Carin Martiin, forskare, Avdelningen för agrarhistoria, SLU 

Per Molander, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen 

Mats Morell, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet 

Janken Myrdal, professor, Avdelningen för agrarhistoria, SLU* 

Daniel Naurin, forskare, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet 

Karl-Erik Olsson, t. Europaparlamentariker, Centerpartiet* 

Lars Olsson, departementsråd, Landsbygdsdepartementet 

Irene Oskarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna 

Marit Paulsen, EU-parlamentariker, Folkpartiet 

Ronny Pettersson, universitetslektor, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms univer-

sitet* 

Ann-Marie Pålsson, universitetslektor, nationalekonomiska inst., Lunds universitet* 

Eva Rabinowicz, professor, Livsmedelsekonomisk institutet* 

Gunilla Reischl, forskare, Utrikespolitiska institutet 



Bo Rothstein, professor, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet 

Magnus Stark, akademieagronom, KSLA 

Catharina Stenborg Blom, ämnesråd, Landsbygdsdepartementet 

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket* 

Anna Ullström, forskare, SCORE 

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO 

Stefan de Vylder, nationalekonom, författare och konsult i utvecklingsfrågor 

Annika Åhnberg, konsult* 

PerOla Öberg, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet 

 

(*) Ledamot i KSLA 

 


