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ALLMÄNEKOLOGISK BAKGRUND 

Totala avkastningen från jordbrukets växt9dling bestäms dels av odlingsarealens 
storlek, dels av skörden per arnalenhet. Under senare tid är det i vårt land arealav
kastningen, som blivit den dominerande faktorn beträffande totalskördens storlek. 
Under 1900-taJet har sålunda odlingsareaJen hittills minskat med inemot en fjärde
del niedan arealavkastningen fö.rdubblats till tredubblats. 

Det är två huvudgrupper .av faktorer, som bestämmer arealavkastningen eller 
hektarskördarnas slorl.ek: A. Od lingsmaterialets egenskaper. Dess genetiska poten
tial. B. Odlingsmibön med dess ti llväxt- och hämningsfaktorer. Här är det tillväxt
och begränsningsfaktorerna i odli11gsmiljön, som vi skall lägga huvudvikten vid . l 
förb igående må dock understrykas att grödornas ge11etiska potential är hög. De 
teoretiska toppskördarna ligger mycket högt .i jämförelse med de skördar, som 
praktikens växtodling presterar. Där till arbetar viixtförädlingen och genetiken in.ed 
framgång på att höja ocb förbättra denna potential. 

Inom odlingsmiljön har jordbrukets växtodling alltid inneb urit en kamp mot 
grödornas begränsningsfaktorer. Mot brist och knapphet på tillväxtfaktorer, mol 
inverkan av hämmande faktorer. Det är sådana begränsningar i odlingsmiljört, som 
medför atL den praktiska växtodlingens skördeutfall blir lägre - oftast mycket lägre 
- än vad den genetiska potentialen l10s odlingsmaterialet tillåter. 

Kan v i avhjälpa briste rna och hålla til1baka hämningsfaktorerna, får vi goda 
skördar, ett närmande till odlingsmaterialets genetiska potential. Att ha lyckats med 
detta är dock en sällsynthet i jordbrukets historia. l ett längre tidsperspektiv har 
odlingsmarken mycket säl1an variL i slånd att själv tillgodose grödornas b ehov. Den 
tenderar a ll fö rsämras med odli ngens fortgång, är i behov av tillförsel och hjälpin
satser från omvärlden för att bibebå.lla si n produktionsförmåga. Behoven kan 
endast t illgodoses genom i11satser från odlarens sida. 

Delta sakernas ti llstånd är i hög grad en följd av de naturliga markbildningspro
cesscrna, av markens dynamiska karaktär, dess föränderlighet och utveckling mot 
en lågproduktiv klimax. 

Med avseende på markens lämplighet för odling och dess utveckling som odlings
mark ä r det framförallt två faktorskomplex, som är kritiska elle r begränsande och 
som odlaren måste styra och reglera. Antingen det ena eller dei andra av dessa 
komplex - ibland båda tillsammans - blir bestämm ande för produktionen. De båda 
faktorskomplexen är tillgången på vatten och tillgången på växtnäring. Vegetatio
nen - inte minst jordbrukets grödor - behöver mycket vatten men även marken som 
sådan kräver god ti llgång på vatten - som möjliggör en viss urlakning - för att i 
längden fungera tillfredsställande som odlingsunderlag. 

Torrt klimat ger på sikt anrikningsjordmåner med begränsade möjligheter för 
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odling, främst till foljd av saJtamikn ing, ansam ling av lösliga vittrings- ocb m incra
liseringsprodulcter. Bevattning måste till för att effektivisera växtodlingen men även 
för att bevara markens produktionsförmäga, ofta för att överhuvud taget göra 
odlingen möjlig. 

Fuktigt klimat ger grödorna god vattentillgång - tillfälliga torkperioder under 
vegetationssäsongen kan dock vara besvärliga och skadebringande. Urlakning av 
marken medför brist på växtnäring så att grödorna inte kan utvecldas normalt. 
Markbildningen resulte rar i urlakningsjordmåncr, sura och näringsfattiga med stora 
förändringar - degradation - av det geologiska ursprungsmaterialcL Kalkning och 
gödsling måste till for att avhjälpa bristerna. 

Sverige - liksom nordvästra Europa i övrigt - har fuktigt klimat och naturlig 
bildning av urlakningsjordmåner - podsoler och brunjordar. Detta medför att vi 
måste bedriva ett typiskt växtnäringsjordbruk med en markvård inbegripande 
gödsling och kalkning för att bevara odlingsmarkens produktionsförmåga. Det har 
vi med växlande men lilltagande framgång också gjort. 

I anslutning till det tidigare gjorda konstalerru1det att odlingsmarken kräver 
underhåll, är det här växtnäringsämnen och basiska ämnen (kalk), som fortlöpande 
måste tillföras utifrån för att tillgodose grödornas behov och håJla odlingsmarken i 
en produktivt och därmed odlingsvärt tillstånd. Från detta ges det i det långa loppet 
inga undantag. 

KAMP MOT BRJSTEN PÅ VÄXTNÄRING 

Vå.Ii jordbruk har alltid varit en kamp mol växtnäringsbrist och försurning. Hur 
kampen utfallit, har varit bestäm mande för skördeutvecklingen. Det är huvuddra
gen i den utvecklingen, som här skall följas. 

Kampen mot. växtnäringsbristen - till en början ganska omedveten oc'h oreflek
terad - har omfattat fyra stadier i jordbrukets ut veckling, clt ambulatoriskt och tre 
stationära. 

l. Del väx111äringM1ppsök.cmde stadiel. .wedjebrulcet 

Man röjde odJi ngsma rk i skogen, brände ned den naturliga vcgetat ioncn - svedj ni ng 
- och utnyttjade det läLLillgängliga och genom svedjningcn minernlisenide växtnä
ringsrörrådct lor sina grödor. Då detta efter en begränsad tid utnyttjats, övergav 
man marken. nytlade till en ny yla, svedjade denna och forlsal tc där sin odling, 

2. Pl!rmanent utnyt~iande au odlingsmarken. slåtterbruk. 

Bysamhällc med stationärt jordbruk och krca1urshällning. Bibehållande av odlings
markens produktionsrom1åga genom överföring av väx.tnäring frän näraliggande 
l'odcrproducerandc marker, skogsmark för löv- och ristäkt. myr- och gräsmark för 
slåtter. Det skördade materialet utgjorde vin lerfoder för djuren och gav stallgödsel, 
som tillvaratogs och påfördes åkermarken i byns närhet. 

Med husdjuren ocb staUgödseln som fdnncdlandc länk underhölls odlingsmarken 
med växtnäring frå11 skogen och slåltcnnarkcn. vilka därmed utarmades mera än 
om de varit överlämnade ål sig själva. Systemet har fått benämningen slåtterbruk. 

Svedjcbrnket och slåtterhrukct existerade sida vid sida under lång tid. ända fram 
till slutet av J 700-talct. Svedjebruket utökade odlingsarcalen genom att inbrytning
ar i skogsekosystcmen fortlöpande gjordes. Genom slåtterbruket vidmakthölls de av 
svedjebruket öppnade landskapsytorna -det öppna kulturlandskapet. Huvuddelen 
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av dessa ytor förblev dock inte åker utan fick växa igen t ill slåtter- och betesmarker, 
som regelbundet utnyttjades. 

Där tmgången på foderproduccrande marker var riklig och deras naturl iga bör
dighet god, blev lueaturshållningen omfattande, stallgödselproduktioneo stor och 
åkermarken väl gödslad med goda spannmålsskördar som följd. Omvä nt blev 
skördenivån Iäg, där knapphet rådde på foderproducerande marker. där de var 
näringsfattiga, där djud1åliningen och stallgödselproduktioncn var begränsade. 

På sikt - till följd av urlakning och försurning samt den nettobortförsel av 
växtnäring med skördeprodukter, som visserligen var liten men dock ägde rum -
avtog odlingsmarkens produktionsförmåga samtidigt som fo lkökn.ing och kultu.ru1-
veckli11g - även om de gick långsamt - medförde att kraven på produktionens 
storlek fortlöpande ökades. Utvecklingen ledde till en försö1jningsk ris. Den blev 
akul under 1700-tale~. Tiden var då mogen för det tredje stadiet i växtnäringsj ord
brukets utveck]jng. växelbruket med vallodling. 

3. Växelbrukel med val/odling 

Det nya sradiet växte fram paral lellt och i samspel med det moderna industrisam
hällets tillblivelse. Del blev omstrukturering av jordbrnkslandskapet gen.om sk.ift.es
reformerna. P roduktionen av kreaturens vinterfoder förlades till åkermarken ge
nom au slättermaTk plöjdes upp och fick bära växtföljdsvaller med inslag av klöver 
ocb andra kvävebindandc vall balj växter. 

Det blev emigration till Nordamerika ocb resursöverflyttning till Europa. Den 
gamla överföringen av utmarkernas växtnäring till åkern med hjälp av stallgödseln 
upphörde men ersattes - i varje fall delvis - av import av foder från mera avlägsna 
delar av världen. Detta möjliggjordes inte minst genom tillkomsten av nya trans
portmedel , maskin drivna fartyg .och järnvägar. 

Stora naturvetenskapliga och tekn iska framsteg gjordes. MineraHi mneslära n för 
växternas näring blev ti ll, snart också dess konsekvens, handelsgödseln, de .industri
ellt framtagna växtnäringssa ltcrna. Hifrvid överdriver man gärna han delsgödselns 
omedelbara praktiska betydelse. I själva verket har handclsgödselanvän dningens 
utveckling till en produktionsbestämmandc faktor inte gått överdrivet snabbl. Den 
har krävt hundrn år, från mitl.en av 1800-talct till mitten av 1900-talel. 

Produktionsökningarna fram til l mitten a.v 1900-talet hade i huvudsak andra 

Tabell I. Aker- och ängsareal i Sverige 1801-1989 

Period 

18()1-05 
1866- 70 
1886-90 
1911-15 
1926-30 
1936-40 
1946-50 
1956-59 
1966-70 
1976-80 
1986-89 

Åker 
I 000 ha 

~ l 000 
2 475 
3 205 
3 672 
3 73!:! 
3 737 
3 724 
3 598 
3 049 
2 907 
2 88 I 

Äng 
I 000 ha 

I 954 
I 741 
l 323 
I 200 
I 033 

940 
684 
530 
370 
335 
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orsaker än en förbättrad direkt växtnäringstillförsel. Markens egen förmåga att 
mobilisera växtnäring stimulerades genom uppodlingen samt genom förbättrad 
d.ik.ning, jordbearbet:ning och kalkning (märgling). Genom klövervallarna förbättra
des kvävetiJlgången. 

Tredje stadiets höjdpunkt nåddes under 1930-talet. Vi hade då en kreatursstark 
jordbruksdr1Jt med stor vallodling och ordnade växtföljder. Produktionen av stall
gödsel var stor och intresset för att utnyttja den var också stort. 

Användningen av handelsgödsel var fortfarande i genomsnitt obetydlig och hade 
ingen påtaglig inverkan på riksmedelskördarnas storlek. Den användning av han
delsgödsel, som dock förekom, var till övervägande delen koncentrerad t ill södra 
Sveriges slättbygder - de sockerbetsodlande områdena. Dessa började därmed att 
inta en särställning i skördestati_stiken med skördar, som låg högt över riksm edelta
let. 

4. Handelsgödseljordbmket 

Som en direkt tiJlämpning av mineralämnesläran för växternas näringsförsörjning 
utnyttjades i allt större utsträckning oorganiska, övervägande fossiJa växtnäringsde
päer. Med kemiens hjälp överfördes de i stor skala i lösliga salter , som lätt kunde 
utnyttjas av grödorna och därmed återinsättas i det biologiska kretsloppet. Husdju
rens och stallgödselns betydelse som förmed lare av växtnäring frän jordbrukets 
omvärld - växtnäringsförräden i slåttemiarkerna och i Nya världens jordbrukssys
tem - avtog eller upphörde. Stallgödseln blev i stället ett led i växtnäringscirkulatio
nen inom de kreaturshällande brukn.ingsdelarna. Det blev nu lätt att med hjälp av 
de oorganiska gödselmedlen varaktigt förbättra växtodl ingens näringsförsöijning 
och bektarskördama sköt snabbt i höjden. 

Regionala d ifferenser förelåg redan på slåtterbrukets tid. Hur de såg ut, illustreras 
av skördesiffrorna från början av 1800-talet (tabell 2). Variatione1111a orsakades 
framföralll av olikartade relationer mellan slåttermarken och åkermarken. Där 
arealen slåttermark var stor och höskördama goda, blev djurbeståndet stort och 
stallgödselproduktionen riklig, vilket gav relativt höga skördar av åkergrödorna.. 
Detta var, fallet i östra Svealand och södra Norrland, däremot inte i Skåne. 

Tabell 2. Skörd och N-gödsling per ha av korn i riket samt i M- och S-!än 

Skörd. dt per ha N-gödsling, kg per ha 
Tids-
period Riket M-län S-län Riket M-län S-län 

1866-70 12,2 
86-90 15,0 

1911-15 17,8 
36-40 20,5 
46-50 20,6 
57-60 25,9 38,2 19,3 25 56 12 
61-64 29,4 39,1 22,4 
65-68 30,7 38,6 23,3 
69- 72 32,5 4 1,7 25,9 
73-76 35,6 43,9 26,8 
77-80 36,9 45,2 32,5 
81-84 39,5 44,8 32,5 80 121 57 
85-87 37,8 
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Under 1800-talet bestämdes de regionala skördevariationerna bl. a. av vallande
len i växtföljderna, av baljväxtinslaget i vallarna, av dikningsverksamhetens om
fattning och av användningen av märgel och kalk, allt faktorer med inverkan på 
mängden tillgänglig växtnäring i marken. 

De regionala differenserna tilltog under 1800-talet. D e belyser skördeutveckling
en mera i detalj än vad skördarnas riksmedeltal kan göra. 

Detta blev mera markerat än tidigare efter det att jordbruket på 1950-talet glidit 
över i det fjärde utvecklingsstadiet, handelsgödseljordbrukel. De regionala differen
serna ökade i storlek och kom att nära avspegla den genom handelsgödselavänd
ningen förbvättrade växtnäringsti llgången, i 16rsta hand kväveti llgången. Förhål
landet understryker att det är växtnäringstillgångcn och primärt tillgången på växt
tillgängligt kväve, som hittills utgjort den dominerande begränsningsfaktorn för 
skördeutvecklingen i Sverige. 

Under 1960-talet fortskred ul vecklingen raskt mol etl fullbordande av handels
gödseljordbrukct. Hekta rskördarna ökade i takt med den snabbt stigande kväve
gödslingen. Dock gällde att vissa grödor- främst vallarna men även fodersädesgrö
doma havre och blandsäd - fortfarande gödslades svagt liksom också att vissa 
landsändar - skogs- och mellanbygderna i Göta• och Svealand samt hela Norrland -
släpade efter i att utnyttja handclsgödseln som produktionsfaktor. 

MED VÄXTNÄRINGEN SAMYARIERANDE PRODUKTIONSFAKT O RER 

Vårt skördestatistiska material visar god parallellite l mella n växtnäringsinsatserna i 
form av handelsgödselan vändning och skördeut vecklingen, vilket gäller såväl riket i 
dess helhet som regionalt. Har då inte alla övriga produktionsförbättrande insatser 
- nya sorter, frökontroll, ogräs- och sjukdomsbekämpning etc. - hart någon skörde
ökande verkan vid sidan av den förbättrade växtnäringsti llgången? 

Otvivelaktigt har också alla dessa faktorer varit av stor betydelse, även om de inte 
på samma sätt upphävt växtodlingens dominerande bcgränsningsfaktor, den all
männa knappheten på växtnäring. Det är alla våra åtgärder för att främja grödornas 
tillväxtfaktorer och begränsa deras hämningsfaktorer, som i samspel möjl iggjort vår 
nuvarande högproduktiva växtodling. 

NYA BEGRÄNSNINGSFAKTORER - MILJÖVÅRD 
OCH ÖVERPRODUKTION 

Vi kan nu konstatera en stagnation i utvecklingen mot ökade hektarskördar. Den 
satte in på 1970-talet och har vari t tydlig under 1980-talet. 

Paralle llt med stagnationen i hektarskördarna har en stagnation elle r t. o. m. en 
tendens till minskning inträtt i växtnäringsanvändningen. Man kunde tänkas ha 
nått taket för växtnäringstillförselns verkan. Den skulle inte vara begränsande 
faktor på samma säll som tidigare. Så är det emellertid inte. Stagnationen framstår 
som en speciell, svensk företeelse. Orsaken torde i huvudsak ligga i en allmän rädsla 
för skadlig miljöpåverkan och överproduktion ti ll följd av stora gödslingsinsatser. 

Miljövårdsväckelsen inom vårt samhälle- grundad på 1960-talet - har varit och 
är stark och utbredd i Sverige. Den har på lösa grunder - dock allmänt betraktade 
som självklarheter - ställt jordbruket vid skampålen som förstörare och förorenare 
av miljön. Vår överproduktion i kombination med oekonomisk export har mera 
handfast bidragit till att utvecklingen mot högre hektarskördar brutits. 

Beträffande jordbruket som förorenande faktor för den yttre miljön är del dess 
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eutrofierande effekt - via växtnäringsförluster - på vattensystemen, som stä.r i 
förgrunden. Jordbrukets inverkan i detta avseen de har starkt fokuserats på dess 
handelsgödselanvändning - hälsofarligt nitrat i grundvattnet. eutrofiering genom 
kväve- och fosforutsläpp till de ytliga vattensystemen, emission av kväveox ider och 
ammoniak till atmosfären. Under de senaste åren har intresset för vattenförore
ningens effekter förskjut its LiU att gälla de marina fö rhållandena kring våra kuster. 

ALTERNATIVA JORDBRUKSSYSTEM - ROVDRIFf PÅ 
MARKENS V,ÄXTNÄRTNG 

I dage11s lage fram slår en begränsning av vår jordbruksproduktion som politiskt 
önskvärd med hänsyn till såväl miljövår:dskraven som till den rådande överproduk
Lioncn. Vi borde med a nd ra ord satsa på en lågproduktiouslinje. 

Produktionsbegränsning kan uppnås på två vägar; genom minskad odlingsareal 
och minskade hekta rskördar. Här är den aUmänna meningen att det är hektarskör
darna - inte nsiteten i odlingen - som i första hand skall begTänsas. Det enklast e 
sätlel att sänka intensiteten inom växtodlingen är att begränsa växtn~iringstillgång
cn genom minskad handclsgödsclanvändning samt a tt släppa efter på bekämpning
en av ogräs, parasiter och sjukdomsalslrare genom a tt minska - helst förbjuda -
användningen av kemiska bekämpningsmedel. Detta ger god grogrund för de s. k. 
alternativa jordbrukssystemen - biodynamisk och naturenlig jordbruksdrift etc. -
vilkas huvudprinciper ligger i att ta avstånd från användningen av kemiska gödsel
och bekämpaingsmedel samt att utveckla en sluten växtnä1·ingscirkulation inom 
jordbruket. Dessa a lternativa system är - även om de i många detaljer inbegriper 
ekologiskt sunda handlingsmönster- i grunden såväl ohistoriska som ovetenskapli
ga och d~irmcd orealisriska. 

Så länge som syste men i fråga kan parasitera på ett domine rande konventionellt 
jordbruk eller tära på ännu inte förbrukade naturliga växtnäri11gsreserver i odlings
marken, kan de existera, om än e n sjunkande produktionsnivä u tgör ett ständigL hot 
mot deras fortlev nad. Här har vi anledni-ng att ännu e n gång unde rstryka det 
t idigare berör9a förhå llandet atL odlingsmarken unde r våra förhållanden rörr eller 
senare faller offer för växtnäringsbrist och försurning, om den är avgränsad från 
tillförsel från externa källor. 

DEN OVJSSA FRAMTIDEN 

Till sist kan vi - vår lokala och tiUfälliga överskottssitualion till trots - inte komma 
ifrån all den globala befolknings- och behovsexplosionen inte är avslutad. Om och 
hur länge markresurserna och jordbruket skall kunna hålla den slängen är mera 
ovisst än någonsin. Förstöring och försämring av odlingsmark eller m ark m ed 
potentiellt odlingsvärde är globalt sett ett brännande problem. Global brist på 
lätthanterlig och hållbar odlingsmark är i själva verket en praktiskt sett betydelsefull 
men hittills a llmänt förbisedd faktor med inverkan på vårn kommande levnadsför
hålla nden. 

I detta perspektiv blir det lilla svenska jordbruket inte den politiska leksak, som 
vi ur ekologisk synpunkt godtyckligt anser oss kunna utnyttja e!Jer låta bli att 
utnyttja. Detta i forlitande på att världsjorclbruket i vilket fall s0111 helst skall kunna 
klara av li vsmcdclsförsö~jningen fö r oss och alla andra. 

Del är i denna fråga, som de stora och övergripande problemen ligger. För dem 
måste också vi ta ansvar, bl. a. genom att låta vå rt jordbruk b li en avlastning av de 
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ekologiskt sett överansträngda och mångenstädes svårt misshandlade resurserna av 
mark och vatten, som utgör grunden för världsjordbrukct. 

SVMMARY 

Development of food supply in Sweden since the hcginning 

of the nineteenth century 

The arah!e soil and crop productinn 

General eco!ogical background 

Two groups of factors determine lhe yield per un_it area in agriculLure, lbe genetic 
potential of the crops and Lhc en vironmental factors of crop developrncnt, growth 
promot ing and retarding factors. 

Agriculture has alwnys been a fight against the deficiences and retarding factoss of 
lhe crops. Thcsc factors have caused a gap bel ween the geneLiC potential of the c.rops 
and the yields of practical agriculture. 

In thc long run the arable soils havc scldom been ablc to mainlain their produc
livity, to nourish the crops. With time they tcnd to deterioratc. They requirc 
support from tbe environmcnt of agriculture to rernain productive. 

Under humid conditions lhe crops arc well supplied with water but the soils a rc 
leached, depleted of planL nutrients and acidified. Fertilizing and liming-additions 
from the outsiclc of agriculture- musL be performed by the l'armer to cover lhc 
nutrient requirements or thc crops and to mainLain tbe productivity of the soil. 
From U1is, lhere is in the long run no cxccpLic;>n . 

Yie/d deue/opmenl. ajiglu against nutrient dejiäency and soif depletion 

Swedish agriculture, s ituated in a bumid region, has always bcen a fight against 
plant n utrient deficiency. The successfu In ess of lh is fight bas dete.rm ineu the size of 
l'he areal yiclds. The fight has includcd four stages of agriculturaJ developmcnt: 

1. M igratory slash and burn agricultLLre. 
2. SLationary pcasant agriculture. Transport of plant nuLrients from the surround

ing to the permanent arable land by a nimal fodder and dung. 
3. Srntionaiy agriculture based on crop rotations including lays for foddcr produc

Lion. Ni! rogcn provided by foddcr lcgumes. Plan1 nutrient supply from ovcrseas 
agriculture by imports of food and feecl. 

4. Fcrtili:6er agriculture. Planl nutrients providcd by chenucals from inorganic 
(geological) deposits or accumulalions. 

Slages I and 2 existcd side by side until thc end ofthe l 8th century. Stagc 3 lasted 
for aboul 150 years, from 1800 to 1950. Sincc 1950 stagc 4 has preva_i]ed. 

Improvement of many othcr production factors has supported and cnlarged the 
cffects or Lhe improved nutrienL supply, associated with stages 3 and 5. 

;Vew limiting.factors- (!1wironmenl prolec:lion and m1erprod11ction 

Around 1970 Lwo new yield-limiting factors appea.red and affccted Swedish agricul
Lurc. They a.re environment protection and local ovcrproduction. The developmenl 
towards highcr areal yields was brokcn. 

Our present agricullural policy includes efforts to reduce agricultural producLion ; 
Lhis would eliminate the overproduclion and save lhc cnviroument from poLlurion 
and eutrophication. Thereby it is the intensily of produttion that sh0t1ld be re-
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duced. Decreased intensity can easily be attained by restrictcd use of c.hemicals, 
fertilizers and biocides. 

Alternative produc1ion syslem.1·- 110 solution 

No use of chcmicals is in line with l"he purposes or the so-called alternative agric ul
tural systems-for example tbe biodynamic system of anth.roposophy-whicb lhere
fore have aUracted considcrablc a ttention , arnong the general public and among 
scicntist.s a11d politicians as well. 

However, though tJ1ese systems in details include sound ideas, they are i.u princip
le unscien tific and nonrealistic. They must be avoided a nd offer no solution to thc 
problems ofagricultural production in the long run. 

The ambiguent Ji1ture 

F'inally, i11 spit.c of o ur locaJ overproduclion the globa l explosion ofpopulation and 
ofhuman per capita reqLLirements is not finished. How long the resourc.cs of arable 
land can match this explosion is more uncertain than ever before. Destruction and 
deterioralion of arable soil or of potentially arable soil isa severe problem. 

From this point of view our Swedish agriculture is far from a trit1e which from the 
SLandpoint of ecology arbitrarily can be used or not be used. It has to be maintained. 
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