
Jordbruks politiken 
- ett klassiskt drama 

JORDBRUKSPOLITIKEN UNDER perioden 1945-2000 kan liknas vid 
ett klassiskt drama. I det svenska efterkrigsdramat skiftar scenen 
från bystugor och bondkök, via riksdagens kamrar och utskott, 
"Bondtolvan" i centrala Stockholm och byråkraters tjänsterum, 
till Europeiska Unionens pompösa byggnader i Bryssel. Scenen 
befolkas av personer med ambitioner, välartikulerade planer och 
buntar med formulär, men också av människor invecklade i trass
liga affärer och bittra konflikter. 

Huvudrollerna i dramat innehas av bönder och politiker, med 
jordbruksexperter och konsumenter i viktiga biroller. Handlingen 
och tempot skiftar, ytterst påverkat av krafter utanför aktörernas 
kontroll, av modernitetens och välfärdssamhällets tyngd. Men här 
finns också människor som av övertygelse och med stor kompe
tens formar politiken och som i vardagen hanterar övergripande 
mål och detaljerade regelverk. 

Med tiden blir detta regelverk alltmer invecklat och svåröver
skådligt, näst intill obegripligt för andra än de yttersta experter
na. Så här dyster var Sven Holmström, före detta chef för Jord
brukets utredningsinstitut, i slutet av åttiotalet i sin allra sista års
rapport till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien: ... regleringsmekanismen har trasslats till på ett sådant sätt, att effekterna svårligen kan överblickas. Inom prisregleringens ram har byggts upp en internreglering, som är allt annat än rationell - på vissa punkter näst intill löjeväckande. 
I stora drag följ er det svenska jordbrukets efterkrigshistoria ett för 
,ästvärlden typiskt mönster. Befolkningsökning, ekonomisk till
,äxt, teknisk-vetenskaplig utveckling och förändringar i konsum
åonen har pressat jordbrukarna att rationalisera driften. Global 

onkurrens och överproduktion har hotat deras framtid i yrket. I 
nela västvärlden har uppgiften att balansera utbudet mot efterfrå
gan varit det moderna jordbrukets knivigaste uppgift. I detta ar-
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228 ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET bete har tusentals och åter tusentals personer dagligen engagerats, jordbrukare, politiker och experter på skilda nivåer i samhället. Ambitionen att styra jordbrukets produktion och utveckling med hjälp av ett regelsystem föll tillbaka på jordbrukares och politikers erfarenheter under mellankrigstidens ekonomiska kriser och andra världskrigets avspärrning. Den allt överskuggande uppgiften för politikerna efter 1945 var att långsiktigt trygga en inhemsk samhällsekonomiskt godtagbar livsmedelsförsörjning. Därför satte jordbrukspolitiken kvantitet före kvalitet, mängd och stordrift före en mera småskalig och miljöanpassad produktion. Satsningen var framgångsrik i så måtto att utbudet av livsmedel steg under de kommande årtiondena. På sikt följde en regional obalans, miljöskador, oro för livsmedlens kvalitet och ett överskott som till stora kostnader avyttrades på världsmarknaden. Förnyelsen och produktionsökningen skulle administreras fram. Antalet experter växte, liksom formulären som bönderna behövde fylla i. Expertgruppens storlek och blanketternas sidor och antal steg i omvänd proportion till jordbrukarbefolkningens. För många enskilda jordbrukare som höst- och vinterkvällar kämpade med blanketter och regler framstod systemet förmodligen både som svårbegripligt och onödigt. Men mängden livsmedel ökade samtidigt som människor frigjordes från små, ålderdomliga jordbruk och började arbeta på moderna fabriker, kontor och vårdinrättningai:. Överflyttningen var också synnerligen önskvärd av politiker och företagare. Jordbrukspolitiken ingick nämligen i en mycket stönc politisk satsning, i byggandet av välfärdssamhället. Alla delar av det svenska samhället drogs in i välfärdsbyggec. På ett par punkter skilde sig jordbruket från den samtida utvecklingen inom andra områden. Inom industrin och tjänstesekto förhandlade arbetsgivare och fackföreningar på egen hand fram avtalen. Staten hade det övergripande ansvaret för tillväxten och fördelningen av de växande ekonomiska resurserna. I jordbrukssektorn var staten och jordbrukets organisationer, från sextiotal« utökade med konsumentrepresentanter, förhandlande parter. Staten hade med andra ord ett större direkt inflytande över jordbruks-sektorn. Kanske rönte jordbruket därmed också mer uppmärks� het och fick större inflytande än det annars skulle haft? Storskaligheten genomsyrade efter 1945 de flesta samhällso råden. Den stora skalan präglade människors vardagsliv och f made deras tänkande. Även i jordbruket gick utvecklingen m större volymer och enheter. Ändå överlevde medelstora och ä 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 229 relativt små familjeföretag långt fram i tiden, kanske för att de via vidareförädling och försäljning obevekligen länkades till storskaliga intresseorganisationer och livsmedelsföretag. Bönder på mindre jordbruk kunde fortsätta driften - om de investerade, rationaliserade och var lojala mot lantbrukskooperationens företag. VÄLFÄRDSJORDBRUKET FÖDS Beslutet som riksdagen fattade i juni 194 7 har kallats "jordbrukspolitikens Magna Charta ", vilket markerar dess grundläggande betydelse för svenskt jordbruk under det senaste halvseklet. Beslutet innebar ett steg bort från trettiotalets socialpolitiskt inriktade småbrukar- och koloniseringspolitik. Huvudtanken, uttryckt i inkomstmålet, var att staten skulle hålla uppe jordbruks priserna för art jordbrukarna skulle få en ekonomisk utveckling likvärdig andra gruppers. Ett familjejordbruk skulle ge en inkomst motsvarande lönen för en industriarbetare på landsbygden. Det andra målet, effektivitetsmålet, innebar att små jordbruk skulle läggas ner eller föras samman till bärkraftigare enheter. En yttre rationalisering förenades med en inre. Den senare avsåg att iörbättra gårdarnas produktionsteknik och driftsförhållande. Den förra syftade till att få fram större sammanhållande gårdar. Ett Brytningstid och framtidsoptimism. Familjen Gustaf Arvidsson på gården Götlunda i Skaraborgs län med sin nya Volvotraktor och hölass på gårdsplanen sommaren 1949. 



230 ATT TA P LATS I V Ä L FÄRD S SAMHÄLLET j ordbruk borde vara på 10-20 hektar åker för att ge brukarfarniljen en dräglig försörjning. Sådana jordbruk kallades för basjordbruk. Rationaliseringen skulle ske på frivillig väg. Staten underlättade omställningen via lån, bidrag och rådgivning. Under en övergångsperiod fanns ett småbrukarstöd. Det tredje målet, produktionsmålet, syftade till en inhemsk försörjning i händelse av krig och avspärrning. Långsiktigt borde produktionen ligga något under full sj älvförsörjning. Volymen preciserades dock inte. Det var stora ambitioner formulerade i tre koncisa mål. I Tage Erlanders dagboksanteckningar från juni 194 7 finns uppgifter som visar att beslutet föregicks av motsättningar inom regeringen. Striden gällde storleken på det belopp staten i prisförhandlingarna var beredd att betala till bönderna, de 140 miljoner kronor som livsmedelskommissionen föreslagit eller de 1 70 miljoner som bönder och borgerliga politiker förordade. Erlander noterar: Sträng är ju onekligen ett problembarn. Han tycks inte ha någon förståelse för den politiska sidan av prisförhandlingarna med jordbruket. Genom sina uttalanden har han fått bönderna så där allmänt förbannade att de nu inte längre deltar i rundabordskonferensen . . .  Kronprisen var mycket bekymrad över brytningen med bönderna. Jag försökte lugna honom, men han verkade skeptisk. "Ät middag med Bramstorp (bondeförbundet, vår anm) och försök göra upp" ,  var hans råd. En överenskommelse kom snart till stånd. Men hur skulle de tre målen uppnås ? De två viktigaste verktygen blev prisreglering och gränsskydd. De var i och för sig inte helt nya; de hade införts redan i början av trettiotalet, men kom nu även till användning i den nya rationaliseringspolitiken. Prisnivån bestämdes i förhandlingar mellan Lantbrukarnas förhandlingsdelegation, Statens jordbruksnämnd och - från 1963 - Konsumentdelegationen. Parterna utgi från lönsamhets- och inkomstberäkningar, framräknade utifrån uppgifter insamlade för basjordbruken. Statens jordbruksnämnd ledde prisförhandlingarna och riksdagen fastställde priserna. Avtalen var till en början ettåriga men blev i mitten av femtiotalet fleråriga. 1956 övergick man till ett nytt, mer tekniskt komplicerat beräkningssystem som krävde en växande stab av experter. Priserna fastställdes hädanefter på basis av en serie indexklausuler som avspeglade världsmarknadspriserna . Gränsskyddet innefattade dels importavgifter, dels exportstöd 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 231 när priserna på världsmarknaden låg under de inhemska priserna. Finansieringen löstes med hjälp av avgifter på importerade fodermedel och regleringsavgifter. Vid stora exportöverskott fick de svenska konsumenterna vara med och betala. Det var ett stort ansvar som vilade på männen i förhandlingsdelegationen. De skulle omsätta målen i priser som tillgodosåg en rad intressen - jordbrukare i skilda delar av landet med olika stora gårdar, konsumenter med skilda behov, politiker med olika färg och mandat. Till sin hjälp hade de experter som levererade en flod av siffror och analyser. Siffrorna länkade den enskilde bonden och gården till prisförhandlingarna samt till riksdagens mål om välskötta jordbruk som försåg välfärdssamhällets invånare med livsmedel. STATENS FÖRLÄNGDA ARM Ansvaret för det praktiska rationaliseringsarbetet vilade på länsvisa lantbruksnämnder, vilka administrativt lydde under lantbruksstyrelsen. Lantbruksnämnderna inriktade sig i första hand på att få fram större och effektivare gårdar. De gav råd och upplysning- Torsten Jonssons svinuppfödning i As, Jämtlands län, inspekteras 1 961 av representanter från hushållningssällskapet och lantbruksnämnden. 



232 ATT TA P LATS  I VÄLFÄRD SSAMHÄL LET ar till enskilda jordbrukare. Genom lån och bidrag samt genom att köpa in gårdar ingrep de aktivt i omställningsprocessen. De hade förköpsrätt när en fastighet såldes och de hade laglig rätt att ingripa mot j ordbruk som vansköttes. Under vissa omständigheter kunde lantbruksnämnderna expropriera en fastighet, vilket säkert fick en och annan bonde att ilskna till . De förvärvade fastigheterna såldes, ofta efter en styckning, till grannbönder som bedömdes ha förutsättningar för en rationell drift. Ofta gick delningen bra, men följden kunde också bli bråk mellan grannar. Till stöd för sitt arbete hade lantbruksnämnderna en för j ordbruket särskilt utformad jordförvärvslagstiftning. Syftet var i första hand att förhindra spekulationer och vanskötsel av jordbruksfastigheter. Staten fick också en direkt möjlighet att påverka jordägandet i syfte att få fram effektivare enheter. Lantbruksnämnderna blev statens förlängda arm ute i landet. Till en början respekterades nämndernas representanter av bönderna. De var "ingenjörer" med sakkunskap och pengar. De hjälpte bönderna att effektivisera driften och förbättra lönsamheten. När kraven på rationalisering växte, svängde inställningen. Representanterna blev symboler för den svällande byråkratin och dess okänslighet för enskilda familj ers och bygders villkor. Missnöjet spirade bland bönder som inte klarade kraven på förvärvstillstånd, och i bygder där gårdar lades ner. Till en början inriktade sig lantbruksnämnderna på att reducera antalet småjordbruk som inte ens i kombination med arbete utanför gården gav brukaren en rimlig inkomst. Efter hand steg ambitionsnivån. I slutet på femtiotalet var basjordbruk på 10-20 hektar för små att satsa på. Målet blev i stället att skapa jordbruk på 20-30 hektar, så kallade normjordbruk. Sådana skulle skötas av en eller två män med assistans av den egna familjens arbetskraft. Länens hushållningssällskap engagerades också i arbetet att förverkliga målen i jordbrukspolitiken. De hade huvudansvaret för den inre driftsrationaliseringen, vilken bland annat omfattade investeringar i ny teknik, nya odlingsmetoder, växter och djur. För denna uppgift erhöll sällskapen statliga medel. Dess konsulter svarade för det praktiska informationsarbetet i byarna, enskilt och kollektivt. De var ofta omtyckta för sin kunskap, talade böndernas språk och hade inga befogenheter att bestraffa försumbara jordbrukare. 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMIIALLET 233 JORDBRUKSPOLITIKEN UNDER LUPP Tempot i rationaliseringsarbetet skruvades upp under sextiotalet. 1960 års riksdag införde en ny form av rationalisering i norra Sverige, särskild eller koncentrerad rationalisering (KR). Stöd utgick om yttre och inre rationaliseringar samordnades. Vid denna rid byggdes de nya, låga och moderna KR-ladugårdarna som bröt av mot de äldre träladugårdarna i två våningar. Nedläggningarna av små och medelstora jordbruk i de inre och norra delarna av landet tilltog. Det var flyttlassens tid i svensk efterkrigshistoria. Ändå konstaterade 1960 års jordbruksutredning med beklagande att målen i 194 7 års jordbrukspolitik bara delvis uppnåtts. Storleksrationaliseringen hade försvårats av bristfällig upplysning och rådgivning, av åldersstrukturen i jordbruket och av svagheter i jordbrukspolitiken. Ingen var riktigt nöjd. Jordbrukarna hade inte fått den standardhöjning de sett fram emot. Företrädarna för konsumenterna hävdade att priserna var för höga. Kommunerna tappade invånare och skatteunderlaget minskade i en tid då det byggdes ålderdomshem, skolor och andra välfärdsinrä ttn i ngar. KR-bonden Ola Bergman med hustrun Britt framför den nybyggda, hypermoderna ladugården med plats för 70 kor i varm lösdrift och helautomatiserad utfodring. Nära 600 000 har den kostat. Den ekonomiska pressen ökade under 1 960-talets senare del även på KR-bönderna. 



234 ATT TA PLATS I v;i.LFÄRDS SAMH;\LI,ET En av otaliga auktioner på 1 960-talet. Försäljningen av djur, maskiner och redskap lockade både hugade spekulanter och allmänt nyfikna. Många gånger var auktionen en sorglig tillställning för gårdens ägare och brukare. 1960 års riksdag tillsatte därför en ny utredning som på försommaren 1966 presenterade sitt slutbetänkande. I det renodlades det ekonomiska tänkandet. Jordbrukspolitiken skulle i första hand stödja den samhällsekonomiska tillväxten. Politiken skulle främja en fortsatt specialisering och driftskoncentration, dock utan arr familjejordbruken räknades ut. Nedläggningarna och avflyttningarna förväntades i stället omfatta mindre jordbruk och gårdar i bygder med dåliga förutsättningar för ett lönsamt jordbruk. Betänkandet följdes av en omfattande pressdebatt. Många kritiska artiklar författades av näringens företrädare och borgerliga politiker. Oron för framtiden var stor i bondeleden. En besviken smålands bonde formulerade sin, och säkert många bönders, oro 1 följande ord: 
Ni kära tätortsbor. Tag nu konsekvenserna av den nu rådande politi
ken. Skall bönderna utrotas i våra Smålandsbygder? Tänk er alla åkrar 
planterade med skog. Byggnaderna med utslagna fönster, nedrasade 
ladugårdar, inga husdjur och inga bönder. Trots oron och ilskan i bondeleden klubbade 1967 års riksdag en ny jordbrukspolitik. Den syftade till att skapa rationella och ef-



ATT TA P LATS I VÄLFÄRDSSAMHÄL LET 235 fektiva företag. Inkomstmålet var nedtonat. Produktionen skulle nu krympas, vilket ansågs gynna konsumenterna. Småbrukarstödet avskaffades, men jordbruket i norra Sverige gavs även fortsättningsvis ett särskilt rationaliseringsstöd. Prispolitiken skulle användas mer aktivt för att skynda på effektiviseringen och omställnmgen. Lantbruksnämndernas befogenheter utvidgades genom att de övertog arbetsuppgifter från hushållningssällskapen. De av jordbrukarna kritiserade tjänstemännen fick större maktbefogenheter, medan hushållningssällskapens konsulenter fick söka sig nya arbeten. Ingen hänsyn togs till missnöjet i bondeleden och kritiken från branschens företrädare. Tillväxt, specialisering och en intensifierad nedläggning av mindre jordbruk fastslogs av riksdagens majoritet. Jordbrukare som slutade frivilligt beviljades övergångsbidrag och avgångsvederlag. Medelåldern i jordbrukarkåren var hög, och det ansågs nödvändigt att påskynda pensioneringarna och gårdsnedläggningarna . Ladugårdar tömdes på djur, alltmer sällan hördes sommartid ropen på Rosa och Maja i landets byar. KRITIK OCH NYTÄNKANDE 1967 års jordbrukspolitiska beslut blev höjdpunkten på den effektivitets- och till växtsinriktade socialdemokratiska j ordbrukspolitiken. Jordbruket sågs som "en mjölkko" som andra samhällssektorer kunde dra nytta av. Men varken landets snabbt krympande skara av jordbrukare eller företrädarna för näringen accepterade längre den rollen. Under 1966 fördes en kritisk debatt om jordbrukspolitiken. Till detta kom att förhandlingarna om nya jordbrukspriser strandade på vårkanten året därpå. RLF, jordbrukarnas fackliga organisation, hade påpassligt byggt upp en större kampfond som utnyttjades för en omsorgsfull annonskampanj under förhandlingsavbrottet. De ödesmättade annonserna fick stort genomslag, men stoppade inte riksdagsbeslutet. Beslutet spädde som förväntat på nedläggningarna och driftsomläggningen. Känslan av marginalisering bredde ut sig i bondeleden. Jordbrukarna upplevde att de tilldelades en biroll i det framtida svenska samhället. De var överflödiga. Åtskilliga mjölkbönder sålde sina kor. En del fortsatte i liten skala som deltidsjordbrukare med några kvigor, grisar och höns. Jordbruken skötte de på kvällar och helger när de var lediga från arbetet inom industrin och 



236 ATT TA PLAT I VÄLFÄ R D  SAMHÄ L I. F. T  Slagkraftig affisch på ladan i opinionsbildande syfte. Från slutet av 1 960-talet har jordbrukarrörelsen vid flera tillfällen i trängda lägen med stor framgång igångsatt affischkampanjer som vänder sig tilf den förbipasserande stadsbon. Kampanjerna har följts upp med artik lar i de egna tidningarna .  Omslag på RLF-tidningen 1 968 .  Bonde i 
dödsdömd 

bygd 
SID 10-11 den offentlig sektorn. De blev "månskens bönder. " Minnena från de "svåra åren " är a llt j ämt levande b land då dens jordbrukare och j ordbruk företrädare: Vi startade som j ordbrukare på 1 9 60-talet .  Hade m jö l kprodu ktion de första åren, men i oktober 1 968 så ldes besättn ingen på livdjursauktionen i Uddeva l l a .  Den dåvarande j ordbrukspolitiken gjorde att lönsamheten med mj ölkprodu ktion var då lig, v i  fick år 1 96 8  54 ö re/kg för mjölken . . .  Jordbrukspol itiken var till stor förtrytelse, man vi l l e  ha stora gårdar, man ville bli av med de små ställena. Man ville ge småbönderna pengar bara dom slutade . 

Ur Bondeminnen 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 237 Sven Tågmark, själv bonde i Värmland, aktiv i den fackliga organisationens högsta ledning under flera årtionden och en flitig föredragshållare runt om i landet, berättar om den utbredda pessimismen i jordbrukarleden i slutet av sextiotalet: "Jordbrukspolitiken var repressiv, bestraffande. Det var omöjligt att planera sin situation. Jordbruksministern, Erik Holmqvist, var inte populär bland bönderna. "  Landsbygdsvänliga vindar År 1970 uppstod för första gången en "chockartad brist på mjölkråvara ", och minskningen i leveranserna till mejerierna fortsatte i början av nästa år. Vid den här tiden var den allmänna opinionen mer landsbygds- Många konstnärer engagerade sig för böndernas villkor under 1 960- och 1970-talen. Gunnar Thorens "Bondeoffer" från 1 969 kan ses som en stark, satirisk samtidslwmmentar. J ordbruksminister Erik Holmqvist figurerade i åtskilliga politiska nidteckningar i slutet av 1 960-talet. Här en kommentar till det nedskurna småbrukarstödet. Teckning av EWK i RLFtidningen nr 2 1 968. 
)�-' . .. 1/� 



238 ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 
och jordbrukarvänlig än förut. Det sena sextiotalets politiska ra
dikalisering och växande miljöintresse bidrog till detta. Kanske 
gjorde också jordbrukarrörelsens annonskampanjer sitt till för att 
vända opinionen. Samgåendet mellan RLF och Sveriges Lantbruks
förbund som ledde till bildandet av Lantbrukarnas Riksförbund, 
LRF, i slutet av år 1970, gav dessutom jordbrukarna en mer slag
kraftig organisation. Den nya medlemstidningen Land förde ut 
jordbruks- och landsbygdsfrågorna till en bred läsekrets. 

Under sjuttiotalet rullade "den gröna vågen" fram. Unga män
niskor flyttade ut på landsbygden och förvärvade gårdar som ofta 
drevs på ekologisk grund, och med hög självförsörjningsgrad. 
Svenskt jordbruk drog fördel av kritiken mot kapitalismen, den so
cialdemokratiska "betongpolitiken" och det växande intresset för 
frågor som rörde tredje världen och vår livsmiljö. Det var fel att 
pressa svenska jordbrukare till att begränsa produktionen när 
världsmarknadspriserna steg på jordbruksprodukter. Överskottet 
borde säljas utomlands eller ges som u-hjälp. 

Utöver opinionsförändringarna ställdes den socialdemokratis
ka regeringen i början av sjuttiotalet inför två politiskt svåra frå
gor som krävde snabb hantering: sjunkande lönsamhet från hårt 
pressade jordbrukare och krav på prissänkningar från arga kon
sumenter. 

Bondetåget i Jönköping 
LRF bildades i en tid då ilskan pyrde bland landets jordbrukare. I 
flera mellansvenska distrikt rådde närmast "en revolutionär stäm
ning". Risken var stor att grupper av jordbrukare bröt sig ur LRF 
och bildade egna mer militanta organisationer. Vid denna tid på
gick konflikter på andra delar av arbetsmarknaden, vilket gav yt
terligare bränsle. I Bonn i Tyskland genomförde jordbrukare en 
stor, politiskt viktig demonstration. LRF och svenska jordbrukare 
lät sig inspireras av dessa aktiviteter. I februari-mars 1971 genom
förde lantbrukare i Halland och Skåne flera demonstrationer där 
de förde fram långtgående krav som syftade till att återställa fram
tidstron inom jordbruket. 

Ledningen för den nya riksorganisationen kände trycket att 
agera för att hålla samman rörelsen och för att sätta press på sta
ten i de pågående prisförhandlingarna. Ytterst gällde det att få fram 
ett acceptabelt jordbruksavtal. LRFs ordförande Sigge Oscarsson 
krävde inför 1971 års prisförhandlingar att det måste till en gene
rell prisökning med 25 procent. 



ATT TA l'LATS I VÄLFÄ R D S S AM H Ä LL ET 239  Jordbruksförhandlingarna drog emellertid ut  på tiden och tålamodet tröt. Torsdagen den 18 mars 1 971  samlades drygt 20 000 j ordbrukare i Jönköping för att ge eftertryck åt kraven på bättre villkor. Officiellt var det länsförbunden i Jönköping, Skaraborg och Östergötland som anordnade mötet, men bakom dem stod LRF centralt .  Dagens Nyheter skrev dagen därpå:  Inte sedan bondetåget 1914 har svensk politik utsatts för en lika massiv protestaktion som när 20 000 bittra och besvikna bönder från hela landet på torsdagen samlades i Jönköping för att styrkedemonstrera mot regeringens jordbrukspol itik. Böndernas missnöj e visade sig vara starkare än vad t o m  deras egen organisation, Lantbrukarnas riksförbund, kunnat förutse. Ans lutningen till det sentida bondetåget överträffade alla förväntningar. Bönderna visade stor uppfinningsrikedom när det gällde att föra ut sina budskap under de mest intensiva proteståren i början av 1 970-talet. Vissa likheter finns både med de medeltida centraleuropeiska karnevalernas upptåg och de k lassiska politiska demonstrationerna vad gäller dramaturgin och sättet att basunera ut budskapet. Bondedemonstration i Sjöbo 1 971 . 
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l O tNfALD I Under en flora av plakat protesterade över 20 000 jordbrukare i Jönköping i mars 1971 mot jordbrukspolitiken. Regeringen tog intryck av manifestationen och jönköpingsmötet ledde snart till en uppmjukning av 1967 års jordbrukspolitik. BLI� DU fOR 
VÅNAD .. OM VII 

1� �Kt O EGÄR EN� 
. � EDI L�RDAG . , . En av de protesterande lantbrukarna påpekade kärnfullt för Dagens Nyheters reporter: 

Men kom ihåg en sak, sade Bengtsson (lantbrukare från Färs i Skåne). 
Det är inte /bara/ de 20 000 här närvarande som protesterar. De som 

går hemma och sköter om våra djur deltar också. Huvudtalare på mötet var förbundsordförande Sigge Oscarsson. I sitt tal - som var ovanligt skarpt - betonade han att lantbrukets organisationer inte kände något ansvar för 1967 års jordbrukspolitik. Jordbrukarna kunde inte stå kvar på samma fläck medan lönerna steg, fritiden blev längre och de sociala förhållandena förbättrades för andra samhällsgrupper. Ville staten överhuvudtaget ha något jordbruk i Sverige? Det måste i så fall uttryckligen anges i kronor och ören och i hållbara utfästelser för framtiden. Staten hade nu chansen att visa att jämlikhetspolitiken också inbegrep bönderna. I resolutionen från mötet i Jönköping krävdes besked om den framtida jordbrukspolitiken och omedelbara åtgärder för att förbättra jordbrukarnas ekonomiska och sociala ställning. 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDS SAMHÄLLET 241 Skärholmsfruarna Mötet i Jönköping fick återverkningar på det årets jordbrukspolitiska förhandlingar. Resultatet blev ett treårsavtal med den hittills kraftigaste höjningen av producentpriset på mjölk. Vid årsskiftet hade momsen höjts med 5 procent och avtalet spädde ytterligare på butikspriserna. Från mars 1 969 och tre år framåt steg livsmedelspriserna med nästan 30 procent. Priserna i de svenska affärerna låg betydligt över priserna på världsmarknaden. Protesterna lät inte vänta på sig särskilt länge. Stor massmedial uppmärksamhet fick "Skärholmsfruarnas" mjölkbojkott och demonstration. I februari 1972 tågade 6 000 personer genom Stockholms gator under parollen "Mera mat för pengarna" .  Statsminister Olof Palme uppvaktades några dagar därefter av fyra kvinnor ur "Skärholmskommitten" .  Delegationen accepterade inte förslaget om ökade bidrag till låginkomstfamiljer, utan krävde prissänkningar. Statsministern svarade att det "finns prishöjningar som vi måste acceptera. Och dit hör mjölken. Vill vi ha jordbrukarna kvar måste vi betala dom". Ska man bygga ett samhälle på bidrag, svarade kvinnorna. "Det blir ju bara en karusell som går runt." Statsminister Olof Palme och jordbruksminister Ingemund Bengtsson lyssnar intensivt på kraven som framförs av tre "Skärholmsfruar" vid ett möte i Riksdagshuset dagarna efter den stora demonstrationen i centrala Stockholm i februari 1972. "De prishöjningar som är en direkt följd av de förbättringar jordbrukarna f ätt genom avtal tar vi tveklöst ansvar för", sa statsminister Olof Palme vid presskonf erensen. 



242 ATT TA PLATS I V Ä L F Ä R D S S A M H Ä L LET Olof Palme intog här en förvånansvärt jordbrukarvänlig attityd. Protesterna i Jönköping och på andra håll i landet spökade säkert i bakhuvudet. Han avvisade prissänkningar med hänvisning till att de lägsta inkomsttagarna - bönderna - behövde hjälp. Jordbruksminister Ingemund Bengtsson underströk att regeringen inte tänkte subventionera livsmedel via statsbudgeten för att få ned matpriserna. Risken var "att bönderna får ett pris för sina produkter som konsumenterna inte känner igen. Risken blir mycket stor för en överproduktion på vissa produkter." Regeringen fick emellertid backa . Prisnivån var en politiskt känslig fråga. Matprisstegringarna drabbade särskilt barnfamiljer och låginkomsttagare, två för socialdemokratin viktiga väljargrupper. Förslaget att slopa momsen på maten vann dock inte gehör hos regeringen. Den valde i stället att orientera sig bort från den tidigare "högprislinjen" och slå in på en " lågprislinje" ,  en linje so.m. skulle få stor betydelse för svenskt jordbruk under lång tid framöver. På sikt skulle jordbruksministern få rätt •i sin misstanke att det skulle ge en besvärande överproduktion. Men det var snart val till riksdagen och välj arstödet sviktade. Miljarder till bönderna Jordbruksministern tillsatte en ny utredning som hade att beakta både produktionsmålet och jordbrukarnas ekonomiska situation, och riksdagen beslöt att från januari 1973 införa livsmedelssuhventioner. Prisstegringen på vissa baslivsmedel togs hädanefter ur via statsbudgeten och inte direkt via priset i affärerna. De statliga subventionerna samordnades med ett prisstopp på bland armar mjölk och kött . Livsmedelssubventioner var - kortsiktigt -fördel både för bönderna och konsumenterna och fick stor politisk uppslutning. Men jordbruket och matpriserna var en het .,. litisk fråga och bidrog sannolikt till att socialdemokraterna efter drygt fyrtio år i regeringen förlorade valet hösten 1976. Den borgerliga samlingsregeringen med Thorbjörn Fälldin ( som statsminister fortsatte på den inslagna vägen. Beloppet so via statsbudgeten fördes över till landets jordbrukare ökade successivt under sjuttiotalet och uppgick år 1980 till 4,5 miljarder kronor. Tillsammans med kraftiga löneökningar i mitten av åFtiondet gav subventionspolitiken utrymme för en betydande st� ring av livsmedelskonsumtionen per capita. Ändå växte överskotten. 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 243 BONDEN I FOKUS 
Händelser i Sverige och i världen i början av sjuttiotalet verkade 
till fördel för svenskt jordbruk och den decimerade jordbrukar
kåren. Några goda år följde i mitten av årtiondet. Följden blev ock
så stigande fastighetsvärden. När räntorna samtidigt sköt i höjden 
sjönk lönsamheten för jordbrukare med stora lån. Särskilt besvär
lig var situationen för yngre jordbrukare som nyss tagit över, löst 
ut syskon och investerat i maskiner och byggnader. I detta läge 
klubbade riksdagen i oktober 1977 åter igenom nya riktlinjer för 
jordbrukspolitiken. 

Riksdags beslutet satte denna gång jordbrukaren i fokus. Staten 
skulle underlätta för jordbrukarna i stället för att dirigera dem. 
Inkomstmålet fick åter en central plats, medan produktions- och 
rationaliseringsmålen tonades ner i jämförelse med 1967 års be
slut. Huvudsyftet med jordbrukspolitiken var att "tillförsäkra dem 
som är sysselsatta inom jordbruket i alla delar av landet en eko
nomisk och social standard, som är likvärdig med den som jäm
förbara grupper uppnår." För att åstadkomma detta skulle landets 
"naturliga resurser för jordbruksproduktion utnyttjas". 

Familjejordbruket borde även fortsättningsvis vara den domi
nerande företagsformen. Genom stöd till forskning och rådgivning 
ville staten medverka till en utveckling av den teknik som familje
företagen utnyttjade. I framtiden erkändes inte bara heltids- utan 
även deltidsjordbruken, vilket återspeglade situationen med ett 
snabbt växande antal deltidsjordbrukare. Tillsammans skulle de 
dels tillgodose konsumenternas "berättigade krav på säker tillgång 
till livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser", dels motverka en 
fortsatt regional obalans. Stort avseende lades också vid Sveriges 
ansvar för livsmedelsförsörjningen i världen. Miljövården samt 
kost- och näringsfrågor var andra nya teman. Den förstnämnda 
avspeglar det växande miljöintresset och den kritik som riktats mot 
jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel och han
delsgödsel. 

Vid bedömningen av den framtida utvecklingen på världsmark
naden användes material som i november 1974 lagts fram vid FNs 
världslivsmedelskonferens i Rom. Genom utökad reservlagring och 
spannmålssubventioner till behövande u-länder hade Sverige ut
fäst sig att ta sitt ansvar för världens framtida livsmedelsförsörj
rung. 



244 ATT TA P LATS  I VÄLFÄ R D S SAMHÄL LET De tvära sk iftningarna i jordbrukspolitiken kommenteras i en satirteckning av Lennart Ryden i Land 1 985.  MAT OCH POLITIK 1977 års beslut vilade på samma grundsyn som de två föregående jordbruksbrukspolitiska besluten. Den socialdemokratiska oppositionen opponerade sig ändå mot att den borgerliga regeringen gynnade familjejordbruken på bekostnad av andra företagsformer. De följande åren blev allmänt sett besvärliga för Sverige, och hela den gamla industrivärlden. Arbetslösheten steg när gamla industriföretag inskränkte eller avvecklade driften. Staten tillsköt milj ardbelopp för att under en övergångsfas hålla krisbranscher under armarna. Offentliga sektorn byggdes ut. Budgetunderskottet sköt i höjden. Priserna och räntenivån steg. Trots subventioner fick konsumenterna kännas vid stora prishöjningar på livsmedel och löntagarna fick försämrade realinkomster. Jordbrukarna, livsmedelsindustrin och handeln drogs med kostnadsökningar. Inflation och stigande räntor minskade framför allt yngre j ordbrukares investeringar. Bönderna befann sig snart åter i en svår situation. Prisstegringen på subventionerade livsmedel stod inte att hejda. Följden blev minskad konsumtion av främst kött och fläsk, samtidigt som produktionen fortsatte att stiga. Överskottet fick expor-
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teras och exportkostnaderna växte. Mot denna bakgrund tillsatte 
den nya socialdemokratiska jordbruksministern Svante Lundqvist 
i januari 1983 en kommitte för översyn av jordbrukspolitiken. I 
direktiven framhöll han betydelsen av att sätta in jordbrukspoliti
ken "i ett vidare sammanhang, nämligen i ett livsmedelspolitiskt 
perspektiv". Utredningen tog sig också namnet 1983 års livsmed
elskommitte. 

Men varken kommittens betänkande eller riksdagens livsmed
elspolitiska beslut i mitten av åttiotalet innebar något avsteg från 
grundsynen och huvudprinciperna i efterkrigstidens jordbrukspo
litik. Pris- och marknadsregleringen låg fast, liksom en av staten 
stödd rationalisering i syfte att effektivisera och öka produktionen. 

Livsmedelskommitten beräknade den svenska livsmedelskon
sumtionen till cirka 80 miljarder kronor. All produktion fann inte 
avsättning i landet. Överskottet beräknades "på kort sikt" kosta 
samhället 400 miljoner kronor. Hur skulle överskottet reduceras? 

Förslaget blev att överskottet skulle tas ut som spannmål, vil
ket innebar att avkastningen från en tiondel (300 000 hektar) av 
landets åkermark behövde säljas till världsmarknadens låga pri
ser. Kommitten ville att samhället skulle svara for 40 procent och 
jordbruket för 60 procent av de kostnader som var förknippade 
med överskottet. På sikt borde samhällets delansvar upphöra. En 
hård press sattes på landets jordbrukare att begränsa sin produk
tion. 

Ett mål i jordbrukspolitiken var att konsumtionen av spannmåls
produkter och potatis borde öka, medan konsumtionen av fett och 
alkoholhaltiga drycker skulle begränsas. Livsmedelsindustrin upp
manades att ta hänsyn till kostrekommendationerna, både i sin 
produktutveckling och i sin marknadsföring. DEN NYA TIDEN GRYR 
I början av åttiotalet hade många yngre bönder, som tidigare in
vesterat i maskiner och byggnader, små ekonomiska marginaler. 
Om näringen tvingades svara för en större del av kostnaderna för 
överskottet skulle dessa jordbrukare hamna i ett ekonomiskt ohåll
bart läge. Det enda rimliga var, ansåg utredarna, att få till stånd 
en minskning av produktionen inom överskottsområdena. Men 
alla stödde inte en sådan lösning. 

LRF hävdade att om all föreslagen åker togs ur bruk kom mer 
än 40 procent av åkermarken att läggas igen i ett bälte från Bo-



246 ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Bondetåget den 23 maj 1 985 i centrala Stockholm samlade mer än 20 000 "arga lantbrukare", som här ses marschera förbi slottet. huslän i väster ner mot sydöstra Småland. Dessutom drabbades betes- och hagmarkerna. Nedläggningen skulle ge en radikalt förändrad landskapsbild. Jordbrukets företrädare riktade kritik mot livsmedelskommittens förslag om hur överskottet skulle sänkas, mot ersättningen till bönderna och mot ett nytt förslag till plan- och bygglag. Större och mindre demonstrationer genomfördes med bland annat traktorer. På våren tändes vårdkasar som protest mot plan- och bygglagen. Inför riksdagens behandling av jordbrukspolitiken den 23 ma 1985 anordnades ett riksomfattande bondetåg till huvudstaden. 21 000 arga lantbrukare demonstrerade på torsdagen i Stockholm. De marscherade genom stan och överlämnade en appell till riksdagspartierna med en begäran om utvidgat stöd för modernäringen. Det var i a l l t  en saktmodig och värdig manifestation. 
Ur Dagens Nyheter Framgångarna denna gång var inte lika stora som i början av sjuttiotalet. Riksdagen beslöt att samhället i ett övergångsskede bor-
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de ta ett delansvar på 40 procent för kostnaderna för överskotts
arealen, samt att det låg på jordbruket att anpassa vegetabilie
produktionen ner till en nivå där samhällets finansiering kunde 
upphöra. Efter fem år skulle anpassningsåtgärderna utvärderas. 

I 1985 års livsmedelspolitiska beslut fastställde riksdagen att det 
svenska jordbruket i fredstid skulle producera i nivå med vad som 
konsumerades inom landet. En viss beredskap var dock nödvän
dig för akuta svältkatastrofer på andra håll världen. Mjölkproduk
tionen skulle dessutom vara geografiskt spridd. Minskningen av 
spannmålsarealen med minst en halv miljon hektar fick tas ut i 
södra och mellersta Sverige. 

Växande missnöje 
LRF insåg att det var nödvändigt att begränsa produktionen, men 
motsatte sig en snabb och för bönderna kostsam neddragning. 
Under åttiotalets lopp försökte parterna genom en rad åtgärder 
successivt komma till rätta med överskotts-, kostnads- och lönsam
hetsproblemen. Följden blev ett allt snårigare och svårbemästrat 
regelverk. 

Medan kvarvarande heltidsbönder drogs med en synnerligen 
invecklad intern reglering och dryga utgifter för gjorda investering
ar, strävade ett stadigt stigande antal deltidsbönder vidare under 
osäkra villkor. Jordbrukarkåren var splittrad och otrygg. Långt 
borta var femtiotalets breda tilltro till en framtid med rationella 
och lönsamma jordbruk som ett fundament i ett långsiktigt väl
färdsbygge. Under åttiotalet skrevs och talades det om mjölkhav 
liksom om kött- och fläskberg. Röster höjdes för en ny, liberalare 
jordbrukspolitik, en politik som i grunden bröt med ett regelverk 
som i sina huvuddrag tillämpats sedan början av trettiotalet. Na
tionalekonomerna var särskilt aktiva i debatten och de drev en allt 
högljuddare radikal liberaliseringslinje. 

Tjernobyl och jordbruket 
Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl i april 1986 kastade ytterligare 
skugga över en pressad näring. Radioaktivt nedfall skadade fram
för allt jordbruket i södra Norrland, norra Uppland och nordvästra 
Västmanland samt rennäringen i Jämtland och Västerbotten. 4 000 
kobesättningar förbjöds omedelbart att leverera mjölk till mejeri
er, ett förbud som efter provtagningar snart hävdes. I början av juli 
friförklarades betet. Jordbrukarna fick råd om hur de skulle för
fara med vallskörden för att minimera radioaktiviteten i fodret. 



248 ATT TA PLATS  I V Ä LFÄ R D S SAMHÄ LLET Tjernobylolyckan skadade på flera sätt jordbruket, rennäringen och jakten, inte minst kostnadsmässigt. Olyckan visade bland annat hur känsliga vi konsumenter är för störningar i livsmedelshanteringen och hur sårbart förtroendet är hos allmänheten. Senare års rapporter om djursjukdomar och djurhantering i Europa har understrukit denna känslighet och sårbarhet, vilket ställt till problem för näringens utövare, jordbruksexperter och politiker. Livsmedelssubventionerna i graven De livsmedelssubventioner som infördes i börj an av sjuttiotalet och successivt utvidgades, avskaffades med ett undantag av 1983 års riksdag. Hädanefter subventionerade staten bara konsumtionsmjölken. Ändå sjönk mjölkförsäljningen. Det krävdes ett nytänkande på varusidan och en offensiv marknadsföring. Mejerierna behövde hävda sig bättre i konkurrensen med producenterna av andra måltidsdrycker. 1983 lanserades mella"nmjölken, med 1 ,5 procent fett, på marknaden. Det låg för övrigt helt i linje med livsmedelskommittens rekommendationer. Lättare filmjölk, yoghun och ostar följde snart efter. Livsmedelsbutikernas kyldiskar fylldes av ett växande antal mejerivaror. Överskottsproblem Alltj ämt kvarstod det gamla regleringssystemet. Överskottet kunde bara elimineras genom en minskad produktion. Propagandan_ för en frivillig krympning av mjölkleveranserna följdes sommaren 1 985 av ett tvåprissystem på mjölk. Från centralt håll bestämdes hur mycket landets jordbrukare sammantaget fick producera. Varje mjölkproducent tilldelades sedan en bestämd mjölkkvot. Kvantiteter utöver denna kvot betalades till det lägre världsmarknadspriset. Till detta fogades under de två följande åren mjölkpensionec. Jordbrukare över en viss ålder erbjöds pension för att avveckla sina kobesättningar, en metod som också användes vid sextiotalets slut. Åtgärderna fick effekt. Mjölkleveranserna som stigit allt sedan_ början av sjuttiotalet vände nu åter nedåt och exportöverskottet halverades. Tvåprissystemet var dock föga populärt bland mjölkbönderna och avskaffades vid halvårsskiftet 1989. Strax steg mejeriernas mjölkinvägning . Den ökade konsumtionen av magra produkter i livsmedelsbutikerna kunde inte kompensera den stigande mjölkproduktionen. Det växlade snabbt under dessa år. Redan andra halvåret 1990 
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vände produktionen nedåt. Orsaken var en försämrad lönsamhet 
när priset sänktes på den mjölk som bönderna levererade. Antalet 
leverantörer sjönk nu snabbt. Det var de lågproduktiva besättning
arna som gick till slakt. De kvarvarande mjölkgårdarna höll sig 
med högmjölkande kor och mjölkmängden minskade bara mar
ginellt. 1980 var medelinvägningen per mjölkleverantör och dag 
216 kg. 199 3 hade siffran stigit till 4 77 kg. Överskottet var effek
tivitetens och kvantitetstänkandets svårbemästrade baksida. 

Konsumtionen av kött sjönk när subventionerna avskaffades 
några år in på åttiotalet. Överskottet växte och fick exporteras till 
priser under de inhemska. Bönderna kompenserades för mellan
skillnaden, dels via ett pålägg i butikerna, dels via statskassan. En 
rad åtgärder sattes in för att få ner produktionen. 

Från våren 1983 till slutet av 1988 tilläts inte investeringar i 
byggnader avsedda för nötkreatur och svin. För fjäderfä avskaf
fades förbudet ett och ett halvt år tidigare. Ersättning utgick dess
utom till producenter av ungnöt och mellankalvar som under minst 
fyra år upphörde med sin produktion. Slakterierna satsade för 
sin del på produkter av högre kvalitet. Dessa åtgärder och sti
gande reallöner ledde till att köttöverskottet under 1986 vände i 
ett underskott. Fläskberget kvarstod dock under hela åttiotalet. 
Först i början av nittiotalet balanserade utbud och efterfrågan. 
Även produktionen av spannmål låg i början av åttiotalet långt över 
den inhemska förbrukningen. Exporten kostade 1,4 miljarder 
kronor, vilket betalades med ett högre pris i butikerna och via 
skatten. Nytänkande 
Spannmålsöverskottet rönte inte samma politiska oro som mjölk
och köttöverskottet. Jordbrukspolitiken föreskrev också att över
skottet borde utgöras av spannmål. Exportpriserna sjönk dock 
drastiskt i mitten av åttiotalet. För att få ner överskottet infördes 
därför under 1987 ett trädesprogram. Staten betalde 1 400 kr per 
hektar till bönder som anslöt sig. 12 600 jordbrukare hörsamma
de uppmaningen och knappt 130 000 hektar, cirka 5 procent av 
åkerarealen, togs ur drift. För att stimulera odlingen av protein
foder lämnades ett stöd för baljväxter. 

Trädesprogrammet löste inte problemet. Kraftfullare åtgärder 
krävdes. Från och med 1988 års växtodlingssäsong ersattes trä
desprogrammet av Omställning 90, ett flerårigt program i syfte att 
krympa odlingen av grödor som omfattades av jordbruksreglering-



250 ATT TA P L A T S  I VÄLFÄRD S SAM H Ä L LET Mörk, slagkraftig skylt som vädjar till allmänheten om stöd för en politik som tryggar jordbrukets överlevnad och det öppna landskapet. Lindhov utanför Varberg 1 990. Foto Arne Persson, Länsmuseet Varberg. en, b land annat spannmål, olj eväxter, potatis och sockerbetor. Syftet var att stimulera en alternativ användning av åkerjorden, till exempel för val l ,  nischgrödor och energiskog. Ersättningen var regionalt di fferentierad. Protesterna under LRFs beskydd lät inte vänta på sig. Från denna tid minns vi de stora, svarta affischerna, strategiskt placerade på fält väl synliga från landsvägen, på platser där ogräset sommartid frodades . Baldersbrå, kvickrot, tistel och andra ovälkomna gäster på åkermarken blev slagträn i den j ordbrukspolitiska debatten . Bönderna vädjade åter till a llmänheten om förståelse och stöd i sin kamp för det svenska j ordbrukets överlevnad. Omställning 90 gav ändå avsett resultat. Omkring 25 000 jordbrukare anslöt sig till programmet som löpte över tre år. 260 000 hektar åker togs ur bruk, motsvarande nästan en tiondel av åkerj orden. Merparten av den omställda j orden l ades i träda.  Endast en mindre del, cirka 4 000 hektar, planterades med skog. Exportöverskottet sjönk och minskade på några år med nästan två tredjedelar. 
LRFs spårbyte Åtgärderna i slutet av åttiotalet löste inte långsiktigt j ordbrukets överskotts- och lönsamhetsproblem. Att lappa och laga det gamla systemet hj älpte inte långt. Nya ideer vann också gehör bland lan-



ATT TA P L A T S  I V Ä L F Ä R D S S A M H Ä L LET 2 5 1 dets rikspolitiker, delvis influerade av arbetet inom världshandelsorganisationen GATT. I apri l 1 9 89  presenterade GATT ett förslag om en internationell avreglering av handeln med livsmedel från 1 990 .  Successivt närmade sig Sverige den punkt där basen, sj älva regleringssystemet, börj ade rämna. De politiska vindarna blåste på alla områden i riktning mot färre statliga regleringar. Marknadskrafrerna skul le befr ia s .  Hösten 1 98 8  börj ade man inom LRF prata om ett förestående " spår byte " för att befria " jordb ruket från ett regelsystem som avskärmar bonden från marknaden och som kan hota den framtida konkurrenskraften " .  Lantbrukets företrädare mot-atte sig dock en total och okontrollerad avreglering. Många med-
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□ SlDORSA 5-7 

Spårbyte. Extrastämman samlad på Norra Latin i Stockholm i ok tober 1 989. Stämman fattar beslut om att LRF ska lägga om kursen och sluta upp bakom regeringens förslag om en avreglering av näringen. Därmed överges en politik som styrt svenskt jordbruk sedan början av 1 93 0-talet. Beslu tet gav stora rubriker på Land Lantbruks förstasida den 6 ohober. 
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lemmar var också tveksamma. Vid den ordinarie riksstämman i juni 
19 89 manade LRFs förbundsordförande Bo Dockered medlemmarna 
att ändra sin värderingsbas i frågan om avregleringarna. 

En parlamentariskt tillsatt livsmedelspolitisk arbetsgrupp, LAG, 
med många "tunga" politiker och företrädare för näringen {Bo 
Dockered, Annika Åhnberg, Margareta Winberg och Karl-Erik 
Olsson) arbetade vid denna tid med att utvärdera 1985 års livs
medelspolitiska beslut samt lämna förslag på en ny, och analysera 
statens delansvar för överskottsarealen. 

Några veckor innan LAG i oktober 1989 presenterade sitt slut
förslag samlades LRF för andra gången i sin nittonåriga historia 
till en extra riksförbundsstämma. Det hade läckt hur ledamöter
na i LAG resonerade och huvudpunkterna i deras förslag. För LRF 
gällde det att agera för att inte akterseglas. De 300 ombuden som 
samlades på Norra Latin i Stockholm hade en enda punkt att ta 
ställning till: ja eller nej till LRFs förslag till en framtida jordbruks
politik. 

LRFs ordförande förklarade inför stämman att det var ohållbart 
med en "nej-sägarlinje, den att bara göra motstånd mot föränd
ringar". En majoritet i riksdagen var nämligen för en långtgående 
avreglering. Demonstrationer och andra "mer eller mindre mili
tanta åtgärder skulle bara medföra att vi blev pressade tillbaka och 
slutligen överkörda utan att vi fått möjlighet att påverka utgång
en i sak". LRF och bönderna skulle också få opinionen mot sig. 
Han manade till lugn och hoppades på enighet. Lantbrukets tid
ningar följde upp med artiklar som förklarade och underströk all
varet. Det gällde att övertyga Sveriges bönder om det rätta i den 
kursändring som förestod. 

Extrastämman klubbade vid månadsskiftet november-december 
förbundsledningens "beska medicin". Priset på spannmål och ol
jeväxter skulle frysas under tre år, ett trettiotal regleringar slopas 
och 500 000 hektar åker överföras till alternativ användning. I 
gengäld krävde LRF att gränsskyddet skulle vara kvar och att sta
ten finansierade omläggningen. 

LRF hade nu definitivt gjort sitt "spårbyte".  Den beska medici
nen gick dock hand i hand med ord som samverkan, frivillighet 
och miljöanpassning. Det sista tunga motståndet mot en kursänd
ring hade fallit. I efterhand kan man undra om LRFs ledning med 
Dockered i spetsen önskade och trodde på "spårbytet", eller om 
det snarast var en taktisk åtgärd i en besvärlig situation. Kikaren 
var kanske redan vänd mot den europeiska gemenskapen som· 



ATT TA PLATS I VÄLFÄRDSSAMI-IÄLLET 253 skulle ge en betydligt större marknad och återföra svenskt jordbruk till mer reglerade förhållanden. Det är också vad Caroline Trapp, LRFs första kvinnliga ordförande, antyder i en intervju i juni 2002. På journalistens fråga om "EU-medlemskapet blev en välsignelse i en situation där det hade kunnat gå riktigt illa" ,  svarar Trapp: 
Ja. Det var ett skäl till att LRF arbetade för ett medlemskap. Men Sverige 
hade nog närmat sig EUs jordbrukspolitik ändå. Det hade varit omöj
ligt att vara en avreglerad ö mellan ett Finland, ett Norge och ett EU 
som var reglerat. 

Ur Dagens Nyheter Kanske tänkte LRF-ledningen på fördelen med ett medlemskap i den gemensamma europeiska marknaden redan hösten 1989. :\11.öjligen växte insikten i ett senare skede då man följaktligen inrensifierade arbetet för att Sverige skulle bli medlem. I det ingick att övertyga svenska bönder om nödvändigheten av ett nytt "spårbyte", ett byte till ett nytt regleringssystem. Ung mjölkbonde och musiker som hösten 1 989 siar om framtiden för svenskt jordbruk. Sven Sunesson. på Brogård i Opparyd 
i Småland tror på en breddad verksamhet på landsbygden, med bland annat energiproduktion och turism. "En levande landsbygd är en förutsättning för att jag ska bli kvar", understryker han när han intervjuas i Land Lantbruk. 
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I oktober 1989 överlämnade LAG sitt förslag och i juni året där
på beslöt riskdagen i bred politisk enighet om en helt ny livsmed
elspolitik från och med 1 juli 1991. Kursändringen samordnades 
med den stora skattereformen som ändrade principerna för beskatt
ning av arbete och kapital. 

Den nya politiken på livsmedelsområdet innebar ett uppbrott 
från ett system som med vissa modifikationer hade gällt under ett 
drygt halvsekel. Det hade gett en trygghet för jordbrukare som 
mäktat rationalisera driften utan att hamna i skuldfällan. Bönder
na hade i skiftande grad kompenserats för sina kostnadsstegring
ar vid de återkommande prisförhandlingama. Problemet var att 
efterfrågan inte steg i samma takt som jordbruket effekti'-;iserades 
och produktionen växte. Stödet till svenskt jordbruk kostade i slutet 
av åttiotalet staten nära 17 miljarder kronor årligen. De svenska 
matpriserna låg ändå hela 60 procent över priserna i EG/EU. 

De framförhandlade priserna ersattes nu av marknadspriser. 
Livsmedelsproduktionen skulle hädanefter bedrivas under samma 
villkor som gällde för andra näringar. Konsumenternas efterfrå
gan avgjorde vad som skulle produceras. Inkomstmålet var också 
struket. Det moderna jordbruket var alltför mångsidigt med stora 
inkomster från annat än jordbruk. 

Lantbruksnämnderna överfördes till länsstyrelsernas lands
bygdsenheter och fick delvis nya uppgifter. Gränsskyddet behölls 
tillsvidare, något som LRF också krävt. När omläggningen var ge
nomförd skulle jordbrukarna dock inte längre kompenseras för 
överskott som exporterades till lägre pris. 

Tankegångar som funnits med en tid gavs större plats, vilket 
signalerade att det fanns möjligheter till en omsvängning från kvan
titet till kvalitet. Folkhälsan prioriterades. Miljömålet syftade till 
att minimera miljöbelastningen och att åstadkomma ett varierat 
odlingslandskap. Utöver jordbruksgrödor av hög kvalitet skulle 

bioenergi och industriråvaror odlas och skog planteras. 
LRF hade krävt att staten skulle finansiera omställningen. Sta

ten lämnade inte heller jordbruket i sticket. Nära 14 miljarder 

avsattes i omställningsstöd fram till mitten av nittiotalet. Det ut
gick i form av riktat stöd, till skillnad från det tidigare prisstöder 
som drev upp priserna. 

En ny myndighet, Statens jordbruksverk, fick från sommaren 
1991 i uppdrag att underlätta jordbruksnäringens anpassning till · 
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den avreglerade marknaden. Byråkratin levde vidare, men skulle, 
om beslutet hade fullföljts, ha krympt i storlek. Men avreglering
en blev kortvarig och knappast ens inledd innan väljarna i novem
ber 1994 sa ja till en EU-anslutning, kraftigt påhejade av LRF. 

Bönderna var splittrade. Synen på EU skiftade efter vad de pro
ducerade, gårdsstorlek och var i landet de bodde. Den nationella 
jordbrukspolitiken hade dock varit extremt ryckig under de senaste 
årtiondena. Avregleringen hade gett nya problem. I det perspekti
vet stod EU för en större stabilitet och nya möjligheter, något LRF 
betonade i sin kampanj för ett medlemskap. EU-inträdet 1995 
återreglerade svenskt jordbruk, tre och ett halvt år efter avregle
rmgen. 

Jordbruket i EU 
Ansvaret för det nya regleringssystemet förlades denna gång ut
anför landets gränser. Svenskt jordbruk infogades i en övernatio
nell jordbrukspolitik. Det innebar både möjligheter och problem. 
Inom EU var handeln med jordbruksprodukter fri, vilket var en 
spännande utmaning för svenska jordbrukare. Å andra sidan var 
risken stor att andra länders bönder, med gynnsammare klimat än 
det svenska, konkurrerade ut svenska bönder på deras hemma
marknad inom en rad produktområden. Förespråkarna hävdade 
dock att det effektiva och "rena" svenska jordbruket skulle häv
da sig väl i konkurrensen med övriga medlemsländers jordbruk. 

Målen för EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har en rad 
likheter med de mål som länge väglett svensk jordbrukspolitik, 
nämligen att höja produktiviteten, tillförsäkra jordbrukarbefolk
ningen en skälig levnadsstandard, stabilisera marknaderna, tryg
ga livsmedelsförsörjningen samt garantera konsumenterna livsme
del till skäliga priser. 

De olika målen ska uppnås med hjälp av olika marknadsregle
ringar, kompletterade med strukturpolitiska, regionalpolitiska och 
miljöpolitiska åtgärder. De inre tullarna är avskaffade, liksom in
förselavgifter och subventioner som snedvrider konkurrensen 
mellan medlemsländerna. EUs jordbrukare är samtidigt skyddade 
från utländsk konkurrens genom införselavgifter och kvoter. EUs 
ministerråd fastställer riktpriser och interventionspriser (en fast
ställd lägsta prisnivå som EU förbinder sig att köpa produkterna 
för) för producenterna. Marknadspriset kan sedan variera från land 
rill land beroende på balansen mellan utbud och efterfråga, tran
sportavstånd och konsumenternas val av varor. 



256 ATT TA i'LATS I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Hans Jonsson, LRFs dåvarande ordförande, demonstrerar mot E Us jordbrukspolitik i Bryssel den 22 februari 1999. I demonstrationen deltog även representanter för de svenska LRF-länsförbunden och otaliga andra europeiska jordbrukare. Dramat fortsätter En grupp jordbrukare i de centrala spannmålsbygderna i Skaraborgs län som intervjuades ett år efter EU-inträdet, framhöll särskilt långsiktigheten i EUs jordbrukspolitik samt den fredsbevarande aspekten och den gemensamma marknaden. EU va1� menade de. räddningen för det svenska jordbruket. Medlemskapet gav en "andhämtningstid" med ett efterlängtat trögare och större system. Bidragen var dessutom ett gott skäl for att gå med i EU. De kritiska rösterna ifrågasatte däremot bland annat långsiktigheten. Hur länge klarar EU att försvara en politik där budgeten till stor del utgår i form av stöd till jordbruket? För de svenska jordbrukarna innebar EU-medlemskapet samti-
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digt en rad nyheter som ställde dem inför nya, komplicerade blan
ketter. För att begränsa den totala mjölkproduktionen tilldelades 
varje land en bestämd mjölkkvot. För mycket mjölk straffade sig 
i form av en tilläggsavgift. Efter ett par år blev det möjligt att köpa 
och sälja mjölkkvoter. 

Arealersättning, djurbidrag, miljöbidrag och exportbidrag är 
andra stödinslag i EUs jordbrukspolitik. Sverige har beviljats are
alstöd för 1,7 miljoner hektar åker. Ersättningen utgår per hektar 
och kan sökas av personer som odlar spannmål, oljeväxter, balj
växter och oljelin. 1999 uppgick EUs stöd till svenskt jordbruk till 
6,9 miljarder kronor. 

Efter hand har Sveriges jordbrukare blivit alltmer positiva till 
EU och valutaunionen EMU. En undersökning genomförd i slutet 
av 2001 visade att tre fjärdedelar av de 1 000 intervjuade bönder
na önskade Sverige kvar i EU. Några år tidigare hade siffran varit 
långt mindre, något mer än hälften. Mest positiva var bönderna i 
södra Sverige, och minst i norra. 

EU-medlemskapet har dock inte förhindrat nedläggningen av 
svenska jordbruk. Tretton procent av landets jordbruk avveckla
des under EU-medlemskapets första fem år. Bland jordbrukarna 
finns också en oro över vad östutvidgningen för med sig. Många 
ställer sig avvisande. Men vid EUs toppmöte i december 2002 fat
tades beslut om att anta 10 nya medlemmar, samtliga med ett be
rydligt ålderdomligare jordbruk än övriga medlemsländer. 

I början av 2000-talet står EUs kostsamma jordbrukspolitik 
inför en nödvändig reformering. Medlemsländerna är långt ifrån 
överens om hur en förnyelse lämpligen bör ske, men östutvidgning
en, miljöproblemen, de höga kostnaderna och förändringar i kost
hållet tvingar förr eller senare fram en omläggning. Frågan är hur 
många aktiva jordbrukare det då finns i Sverige och hur de för
mår hantera ytterligare ett "spår byte". En gissning är att de kvar
'>arande heltidsbönderna i Syd- och Mellansverige bäst klarar av 
att möta de nya utmaningarna. Förutsättningarna bör också vara 
relativt goda för deltidsbönder, vilka förmår kombinera en effek
åv produktionsapparat med ett miljöanpassat jordbruk och en bred 
rorsörj nings bas. 

* 

Dramat fortsätter, men nu utspelas det på en större scen och med 
lingt fler aktörer. 
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