71

Grödor och husdjur
I MITTEN AV 1940-TALET var Sverige i allt väsentligt ett småbru

karland med många små jordbruk, ett antal större bondejordbruk
samt ett fåtal mycket stora herrgårdar och gods. Småbruken do
minerade landskapsbilden i Norrland, Dalarna, Värmland och Gö
talands skogbygder. Stora bondgårdar och herrgårdar fanns främst
på slättbygderna kring Mälaren och i Skåne. Större bondgårdar
fanns även på slättbygderna i Öster- och Västergötland.
Oberoende av storlek och geografisk placering höll den tidens
jordbrukare sig med en talrik skara husdjur, stora betesmarker, de
bärgade hö, odlade spannmål och potatis. På gårdarna fanns det
hästar, kor, grisar, höns och får. Större gårdar hade ofta även en
tjur och några oxar. Produktionen var bred och tillgodosåg det egna
hushållets behov av livsmedel. Överskottet vidareförädlades i fa
briker och såldes i butiker.
Småbruken är sedan länge nedlagda, sammanslagna till större
gårdar eller drivs på deltid. De jordbruk som överlevt strukturom
vandlingen har specialiserat sig och bönderna handlar numera
huvudparten av sina livsmedel i butiker. Under det senaste halv
seklet har de mångsidiga jordbruken ersatts av mjölkgårdar, kött
gårdar, svingårdar, spannmålsgårdar, hästgårdar, handelsträdgår
dar och deltidslantbruk. Men än i dag hittar vi jordbruk med en
mer mångsidig inriktning, särskilt i mellan- och skogsbygder.
Växtodlingsföretagen dominerar i Götalands och Svealands
slättbygder. I samma landsdelar, men i skogs- och mellanbygder
na, finns husdjursföretagen. Längre norrut i landet är de större går
darna specialiserade på mjölkproduktion, medan de mindre har
en mer blandad verksamhet. Hästgårdarna ligger runt städer och
tätorter.
Även om specialisering varit ett kännetecken för svenskt jord
bruk under det senaste halvseklet, odlas alltjämt en rad olika kul
rurväxter som potatis, oljeväxter och sockerbetor på landets åker
jord. De regionala skillnaderna har samtidigt varit stora och dess
utom förstärkts under de senaste årtiondena. Utöver odlarnas in
dividuella val spelar klimat och jordmån en roll i sammanhanget.

• Riksområde 3
Norra Sverige
Riksområde 2
Södra och mellersta
Sveriges skogsoch dalbygder

Riksområde 1
Södra och mellersta
Sveriges slättbygder

Sveriges tre riksom
råden.
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VÄXTODLING
Högsommarens vajande sädesfält har i alla tider och på alla plat
ser gett.bönder en känsla av tillfredsställelse och glädje. Äntligen
vågar de tro att nedlagda arbetstimmar och investerat kapital ska
ge lön för mödan och säkra familjens försörjning ytterligare ett år.
Trots att Sverige från början av sextiotalet byggde upp ett skörde
skadeskydd som gav trygghet, har det för jordbrukarna alltid va
rit skördens storlek och kvalitet som ytterst räknats.
Dåliga skördeår till följd av regn, torka och skadeangrepp har
inneburit ekonomiska avbräck, både för den som odlat spannmål
och den som hållit kreatur. Den vackert mognade säden och den
frodiga vallen har däremot gett associationer till livet, förbundit
nuet med det förflutna och med framtiden.
Vad bönderna odlat
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Äkerjordens använd
ning för olika grödor
1941-1998.

Det senaste halvseklet har bönderna odlat i stort sett samma grö
dor som tidigare. Hur åkermarken använts har alltså varit tämli
gen oförändrat.
I dag kanske de flesta människor som ser de mogna sädesfälten
tror att det i första hand är brödsäd som växer på åkrarna. Men
under 1900-talet skördade Sveriges jordbrukare främst foder till
husdjuren, där odlingen av vallväxter varit mycket omfattande.
Däremot har det av flera orsaker skett en förskjutning mellan fo
dersäd och grovfoderväxter. En av orsakerna är ensilagetekniken
som introducerades i slutet av trettiotalet och fick sitt stora genom
brott efter kriget. Det har också varit betydelsefullt vilka, och hur
många, kreatur som funnits på gårdarna, liksom lantbruksexper
ternas rådande uppfattning om vad som är ett bra foder för dju
ren. Tidigare ansågs endast nötkreatur kunna förädla grovfoder.
Numera får även hästar ensilage.
Säd och baljväxter
Vete, råg, korn och havre liksom baljväxterna ärter, bönor och vick
er har odlats under mycket lång tid. Dagens växtodling uppvisar
stora likheter med den som skildras i det första bandet av Det
svenska jordbrukets historia. Vete, korn, ärter och bönor odlades
redan 3 500 år f Kr, havre och råg för cirka 2 000 år sedan. Pro
portionerna mellan sädesslagen har däremot förändrats.
Genom forskning och praktiska försöksodlingar i Sverige såväl
som i många andra länder, har högavkastande sorter med speciel-
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Veteskörd 111ed traktor
och självbindare i
Skåne på 1960-talet.

la egenskaper successivt tagits fram för kommersiellt bruk. De nya
sorterna har anpassats till variationer i klimat och jordmån. För
jordbrukarna är det av stor betydelse att sorterna de odlar står emot
sjukdomar och ger maximal utdelning under den begränsade nord
iska växtperioden.
Ett nytt, femte sädesslag har tillkommit under senare år, nämli
gen rågvete. Det tillhör gruppen fodersäd och trivs bäst i varmt
klimat. Det har utvecklats genom en korsbefruktning av råg och
vete. Sädesslaget förenar rågens anspråkslöshet vad gäller jordart
och vattentillgång med vetets goda egenskaper som föda och fo
der. Sädesslaget har stora ax och ger hög avkastning. På kort tid
har det vunnit gehör hos odlare i framför allt Götaland.
Råg och vete är de två viktigaste brödsädesslagen. De sås, lik
som korn, både på hösten och våren. I dag dominerar höstråg helt
över vårråg, medan vårvetet hävdat sig bättre mot höstvetet. Vår
vetet har visserligen sämre avkastning, men det ger ett bättre mjöl
rill bakning genom högre protein- och glutenhalt. Från början av
sextiotalet har dock höstvetet ryckt ifrån. Dess betydelse är i dag
långt större än vårvetets.
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Produktionen av bröd
säd i tre riksområden
1 950-1 998. Mindre
kvantiteter brödsäd
producerades i perio
dens början i det
tredje riksområdet,
men odlingen upp
hörde i stort sett under
sextiotalet.
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Odlingen av brödsäd har varit långsiktigt stabil på drygt en ti
ondel av landets åkerjord. Slättbygderna i södra och mellersta
Sverige har alltid varit landets viktigaste brödsädsdistrikt. Deras
betydelse har också ökat under det senaste halvseklet. I dag odlas
vete och råg knappast alls norr om Dalälven. Från början av fem
tiotalet och fram till andra hälften av sextiotalet steg det första
riksområdets andel av den totala produktionen av brödsäd och det
svarar sedan dess för 90 procent av landets produktion. Resteran
de odling av brödsäd finns i det andra riksområdet, som minskat
sin andel kraftigt.
Korn har sedan länge varit det mest odlade sädesslaget i Sverige,
även om hästvetet under senare år vunnit terräng. Korn ger hög
avkastning och lämpar sig utmärkt för skördetröskning. Den stor
skaliga svinproduktionens genombrott från början av sextiotalet
bidrog också till en stigande kornodling. Det tvåradiga kornet odlas
i södra Sveriges slättbygder. Det sexradiga kornet, som inte krä
ver lika lång odlingsperiod, odlas längre norrut i landet.
Havre är det andra stora fodersädesslaget. Det är ett "förnöj
samt sädesslag" med bra avkastning på sämre jordar, förutsatt att
klimatet inte är för torrt. Havre har odlats i hela landet, men pro
duceras numera i begränsad omfattning norr om Gävleborgs län.
De största havreodlande produktionsområdena är sedan länge
Götalands södra slättbygder följt av Götalands mellanbygder,
Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder. Under se
nare årtionden har det skett en förskjutning av odlingen mot bätt
re jordar i slättbygder, vilket gjort sitt till för att driva upp pro
duktionen.
Korn och havre kan sås tillsammans och skördas då som bland
säd. Även ärter kan ingå i mixen som bärgas som grönfoder, eller
i moget tillstånd. I dag är blandsäd en ovanlig gröda, men den var
tidigare allmän i hela landet. Blandsäd odlas numera i västra Gö
taland och i Östergötland, där produktionen ökar. Blandsädens
fördel är att de sädesslag som ingår, tillsammans har större förmåga
att utnyttja näringen i jorden än var och en för sig. Problemet är
att sädesslagen inte alltid mognar till skörd vid samma tidpunkt,
samt växtföljdssjukdomarna vid blandsädsodling.
Det första riksområdet dominerar även som producent av fo
dersäd. Ställningen är dock inte lika stark som för brödsäd, men
den har förstärkts. Det är på slättbygderna i södra och mellersta
Sverige som de största skördarna per hektar bärgas, både av bröd
säd och fodersäd.
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Bröderna Rupert och
Frans Nilsson grans
kar med tillfredsställ
else det träskmogna
kornet i Nästansjö,
Vilhelmina socken i
Västerbotten på 1 940talet.

Sådden av baljväxter har upplevt kraftiga svängningar under de
två senaste årtiondena. Odlingen har delvis varit politiskt styrd.
Under omställningsåren 1 9 8 7-1 9 9 1 utbetalades ett arealstöd då
staten uppmuntrade produktionen av baljväxter i syfte att redu
cera det stora spannmålsöverskottet, vilket gav en kraftigt ökad
odlingsareal. När stödet avvecklades minskade åter arealen, och
det till en nivå långt under den som nyttj ades före stödåren. EU
inträdet gav nya stödpengar och på nytt en utbredd odling.
I dag odlas baljväxter huvudsakligen i Götalands och Svealands
slättbygder. Tidigare skördades mindre kvantiteter foderärter och
vicker långt upp i Norrland.
Hektarskördarna har för alla grödor stigit under perioden efter
1 945, särskilt från slutet av femtiotalet. För höstvetets del har den
bärgade skörden per hektar i genomsnitt ökat från 2 500 kg till
6 200 kg. Uppgången förklaras av en rad faktorer: växtförädling,
användning av konstgödsel, den kemiska bekämpningen av ogräs
och skadeinsekter samt kortare bärgningstider tack vare den fort
gående mekaniseringen.
Potatis
Potatis odlas i första hand på lätta, ofta sandiga j ordar. Skälet är
att upptagningen underlättas . Nya snabbväxande och högkvalita
tiva sorter har efter hand ersatt äldre. Förutom att användas di
rekt i matlagningen odlas potatis även till utsäde och för att indu
striellt omvandlas till stärkelse ( fabrikspotatis), chips, pommes
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Potatisskörd i Upp
land omkring 1 960.
Att plocka potatis är
tungt för ryggen och
kallt och smutsigt för
händerna. Arbetet ut
fördes ofta av kvinnor
och barn, medan män
nen satt på traktorn
och körde potatis
sprätten.

frites och pulvermos (industripotatis). Tidigare brändes en mindre
del även till sprit.
Ser vi till bärgad kvantitet dominerar matpotatisen stort. Knappt
en tredjedel av totalproduktionen utgörs av fabrikspotatis och
råvara för livsmedelsindustrin.
Götalands skogsbygder var år 1950 landets viktigaste odlings
område med nära en tredjedel av den registrerade produktionen.
I början av sextiotalet tog Götlands mellanbygder över tätposi
tionen. Medan mat- och ursädespotatis skördas i hela landet
framställs industriråvarorna i södra Sverige, främst i trakten av
Kristianstad samt i Blekinge län.
Vallväxter
Vallväxter, det vill säga timotej och andra grässorter samt klöver,
har länge odlats för att de ger bra grovfoder till nötkreaturen.
Eftersom vallgrödorna är gynnsamma för jordens mullhalt och
struktur, ingår de i växtföljden. Viktigast är slåttervallarna med
cirka 70 procent av vallarealen. Frövallarna upptar en mindre del.
Från början av femtiotalet har utfodring med hö fått en allt mind-
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re betydelse på djurgårdarna. Kraftfoder och ensilage har samti
digt blivit viktigare. Uppskattningsvis har skörden av hö i det när
maste halverats sedan fyrtiotalet.
I regel skördas både ensilage och hö på vallen under sommaren.
På många platser tas två ensilageskördar, en på försommaren och
en senare på sommaren. Däremellan bärgas höet. Kvar på fälten,
sammanförda vid kanten för att lättare kunna hämtas, ligger nu
mera de plastade storbalarna med ensilage. De utgör ett nytt, syn
bart inslag i landskapsbilden.
Störst kvantiteter vall skördas i Götalands skogsbygder, som
från sjuttiotalet har stått för en tredjedel av landets totala vall
skörd. Regionens jordbrukare har efter 1 945 också varit landets
irämsta kött- och mjölkproducenter, vilket förklarar de stora vall
skördarna.

Sockerbetor
Sockerbetan har liksom industripotatisen ett begränsat utbred
ningsområde. Den ställer stora krav på jordmån och klimat. I
mitten av 1 900-talet skördades sockerbetor ända upp i Östergöt
land och Västergötland, i dag hittar vi sockerbetsodlingar enbart
i södra och sydvästra Götaland.
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Val/skörd på Pålstorps
gård i Skåne. Det är
den 30 maj 2000, so
len skiner och slåtter
krossen går för hög
tryck. Krossningen
påskyndar vatten
avdunstningen innan
bärgningen.
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Oljeväxter
Dagens odling av oljeväxter går tillbaka till trettiotalet då det gjor
des insatser för att få igång en hållbar inhemsk produktion. Efter
hand kom de in i de större och medelstora slättjordbrukens växt
följder. Raps och rybs är de två viktigaste oljeväxterna. Tidigare
odlades även vallmo och vitsenap, men de är i dag obetydliga.
Genom framgångsrikt växtförädlingsarbete under åttiotalet har
rapsens och rybsens kvalitet förbättrats. Under nittiotalet har höst
rapsen ryckt ifrån både vårraps och vårrybs. Med de nya kunska
perna om fettsyrornas betydelse för hälsan har rapsoljan fått en
plats i det moderna köket där den väl hävdar sig i konkurrens med
olivoljan. Rapsolja används också som drivmedel, hydraulolja och
skärvätska.
Oljeväxter odlas främst i Götalands södra slättbygder, men även
högre upp i Götaland och Svealand finns en viss produktion.
Odlingen var som störst i början av åttiotalet då en halv miljon
ton bärgades om året. I slutet av seklet hade siffran krympt till
knappt 200 000 ton. Odlingen föll tillbaka efter EU-inträdet i
mitten av nittiotalet.
Spånadsväxter
År 1966 upphörde det statliga stödet till odling av spånadsväxter.
Produktionen var redan då begränsad. Därefter har bara ytterst
små mängder lin och hampa skördats på åker och i trädgårdar. Då
och då har det gjorts försök att på nytt dra igång en inhemsk till
verkning, men med magert resultat.
I början av nittiotalet odlades endast omkring 100 hektar lin,
främst i Gävleborgs län - ett klassiskt lindistrikt. Med stöd av EU
återupptogs emellertid linodlingen på fler platser och i större ska
la i slutet av nittiotalet.
Lin har däremot skördats för framställning av trä- och smörj
oljor. Arealen gick tillbaka från början av femtiotalet. Vid utgången
av sextiotalet hade odlingen av oljelin i det närmaste upphört,
utkonkurrerad av andra typer av oljor. Strax före mitten av nittio
talet dyker uppgifter om produktion av oljelin åter upp i statisti
ken. 1999 framställdes 32 500 ton, att jämföra med knappt 10 000
ton tre år tidigare. Uppgången förklaras av att EU försett oljelin
med ett mycket fördelaktigt arealstöd.
Politikerna hoppas på en ökad användning av den miljövänliga
linoljan i byggsektorn. Här, liksom för flera andra grödor, är pro-
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Det är något visst att
provsmaka en nyupp
tagen rova. Västanede,
Håsjö socken, Jämt
land på 1 940-talet.

duktionen nära relaterad till politikernas ambitioner och i mindre
grad till efterfrågan på marknaden. Därför kan man i dag sommar
cid här och var se linets vackra blå blomma avteckna sig i odlings
:.andskapet. Lin används numera i inhemskt tillverkade exklusiva
�äder och bordsdukar, samt i byggsektorn.
Foderrotfrukter
Foderrotfrukter skördas i dag i begränsad omfattning och då i
.::uvudsak som fodersockerbetor och kålväxter. Odlingen av rovor,
:odermorrötter och kålrötter, som tidigare gavs i stor mängd till
grisar, har nästan helt upphört. Nedgången skedde på femtiotalet.
:...ängre tillbaka var kålrötter också en viktig människoföda och
odlades på åkrarna . I dag produceras kålrötter av trädgårdsodla
;e på friland.
--:-räda
E'.n mindre del av åkerjorden har alltid legat i träda, bearbetad el
e; i vila täckt med gräs. Mark har också legat i vänteläge, obrud under längre tid innan den - eventuellt - åter har tagits i bruk.
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Under de första årtiondena efter andra världskriget låg årligen drygt
fem procent av landets totala åkerareal outnyttjad. I slutet av åt
tiotalet, efter år av överskott, gav trädes- och omställningsprogram
en kraftig ökning av den outnyttjade åkermarken. I slutet av 1900talet hölls drygt 10 procent av åkermarken årligen i träda eller i
vänteläge, en uppgång som hör samman med EUs stöd till jord
bruket.
Ekologi-sk odling
Baksidan av de kraftigt stigande arealskördarna är övergödda
vattendrag, rester av bekämpningsmedel i luft, vatten och skörde
produkter, samt utdöda eller utrotningshotade växter, insekter och
fåglar. Kritik och växande oro både bland konsumenter och odla
re har under senare tid öppnat vägen för alternativa odlingssy
stem.
År 1985 förenades större delen av de svenska rörelserna för
alternativa odlingsmetoder i kontrollföreningen och riksorganisa
tionen KRAV. År 1992 anslöts även Demeterförbundet som fram
för allt kontrollerar den biodynamiska odlingen. Produktionens
omfattning var dock begränsad och främst inriktad mot grönsa
ker och andra vegetabilier.
I början av åttiotalet omfattade alternativa odlingsmetoder 1 935
hektar. Den medvetne konsumenten var i allmänhet tvungen att
gå till hälsokostbutiken för att hitta alternativt odlade livsmedel.
Mest bekant var länge Saltå kvarns biodynamiska mjölprodukter.
Först med EU-inträdet och åtföljande stöd till ekologisk produk
tion, samt det nationella målet med 10 procent av arealen omställd
till ekoproduktion år 2000, fick odlingen egentlig fart. År 2001
var 174 000 hektar KRAV-godkända.
Odlingen av ekologisk potatis har haft svårare att slå igenom
än odlingen av ekologiska spannmåls- och trädgårdsprodukter.
Förklaringen är problemet med sjukdomar. I slutet av nittiotalet
upptog den ekologiskt odlade potatisen knappt tre procent av den
totala potatisarealen. I dag sker en tillväxt i vissa regioner. De störs
ta arealerna ekologiskt odlad potatis finns i Västra Götaland och
i Skåne.
Det konventionella jordbrukets företrädare hävdar emellertid att
med dagens kvalitetssystem är det inte givet vilket odlingssätt, det
konventionella eller det ekologiska, som är mest miljöanpassat.
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TRÄDGÅRDSODLING
Efter 1 945 och den stora inflyttningen till städerna och nedlägg
ningen av små- och medelstora jordbruk, startades specialodling
ar på åkermark av utrymmeskrävande grönsaker som morötter,
vitkål och lök. Parallellt etablerades ett närmare samarbete mel
lan frilandsodlarna och livsmedelsindustrin.
Fabriker för konservering av frukt och grönsaker fanns redan
före sekelskiftet 1 900. Från trettiotalet skedde en påtaglig expan
sion av konservindustrin med några specialiserade företag som
pådrivare. Från början av femtiotalet öppnade frystekniken nya
möjligheter. I södra Sverige knöts frilandsodlarna som kontrakts
odlare till livsmedelsföretagen. Reglerna för odling och skörd be
stämdes av fabrikerna.
Vid sidan av kontraktsodlingen av framför allt ärter, spenat och
bönor finns det jordbrukare som helt eller delvis specialiserat sig
på frilandsodling av köksväxter som morötter, vitkål, blomkål och
lök till färskvarumarknaden. Under senare år har en rad nya väx
rer tillkommit, däribland salladskål, isbergssallad och broccoli. Ny
�äckningsteknik har gjort det möjligt att odla denna typ av växter
ä\·en längre norrut i landet.

Upptagning av lök på
södra Öland omkring
1960, ett mödosamt
jobb där familjens
arbetskraft utökades
med säsongsarbetande.
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Odlingen av trädgårdsväxter finns med i statistiken först från
sjuttiotalets första år. Frilandsodlarna har under de senaste år
tiondena tillsammans brukat cirka 14 000 hektar åker. Det mot
svarar omkring en halv procent av den svenska åkerarealen. An
talet odlare har däremot mer än halverats. Under nittiotalet har
de stora företagen blivit allt fler, samtidigt som utländsk import
har slagit ut många mindre.
Flest frilandsodlande företag finns i dag, liksom i början av fem
tiotalet, i södra Sverige koncentrerade till trakten av Kristianstad
och andra delar av Skåne med gynnsamt klimat. Även Halland,
Blekinge, Kalmar län och Skaraborgs län har länge haft många
frilandsföretag.
Ju längre norrut i landet, desto färre frilandsodlare. I Norrbot
ten har det dock funnits ett inte helt obetydligt antal, och denna
odling har klarat sig bra under de senaste årtiondena.
I slutet av nittiotalet odlades köksväxter på cirka 40 procent av
frilandsarealen. Därefter följde fruktträd, vars areal dock minskat
på senare tid. I stället har bärodlingen blivit viktigare, och då i
första hand odlingen av jordgubbar. 1999 upptog odlingen näs
tan en fjärdedel av landets frilandsareal.
Bärodling för kommersiellt bruk har liksom fruktodlingen gamla
anor. Jordgubbar odlades i Skåne vid sekelskiftet 1900 och frak
tades med tåg till huvudstadens burgna kunder. Efter hand etable
rade sig även andra regioner som storproducenter av i första hand
jordgubbar, men även av svarta vinbär och hallon. Finnerödja i
sydvästra Svealand blev tidigt ett viktigt jordgubbsdistrikt. I dag
odlas jordgubbar för försäljning långt upp i Norrland. Norrbot
ten har dessutom stora odlingar av svarta vinbär. Självplockning
är vanligt, men har minskat under senare år.
Yrkesmässig fruktodling har bedrivits i södra Sverige sedan slutet
av 1800-talet. Huvudområdena låg då, och ligger alltjämt, på Ös
terlen. Den frukt som odlas är främst äpple, följt av päron, plom
mon och körsbär. Med den stigande försäljningen av importerade
frukter under nittiotalet har skörden av äpplen och päron gått
kraftigt tillbaka. 1 500 företag i början av sjuttiotalet hade 1996
krympt till 425.
Åkermark utnyttjas också för odling av snittblommor och plan
tor för försäljning. Den brukade arealen är dock marginell, en halv
procent av den totala frilandsodlade arealen.
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HUSDJUR
För de generationer svenskar som efter 1945 växte upp i städer och
:ätorter utan kontakt med det praktiska lantbruket, har Astrid
Lindgrens skildring av barnens vardag och lekar på tre gårdar i
Bullerbyn blivit urtypen för livet på landet för alls inte länge se
dan. Astrid Lindgren skildrar barnens lekar, samtidigt som hon ger
en målande bild av vardagssysslor och tänkesätt bland familjejord
arukare på fyrtiotalet. Läsarn.f får ta del av barnens funderingar
och umgänge med husdjuren, som här när Lisa i "Alla vi barn i
Bullerbyn" berättar:
Vi har så många djur här i Bullerbyn, hästar och kor och kalvar och
grisar och får. Och så har mamma en massa höns. Det kallas för Buller
byns Hönseri, och mamma skickar bort ägg åt alla håll till folk som vill
ha kycklingar. En av våra hästar, som heter Ajax, är min. Fast han är
ändå inte riktigt, riktigt min på samma sätt som Svipp är Olles. Men
kaniner har jag som är riktigt mina.

\'arianter av Bullerbyar har funnits på många håll i landet. Från
mitten av fyrtiotalet har det emellertid skett stora förändringar
100m djurhållningen på gårdarna. De låga, mörka båsladugårdar
na där gödseln kördes ut på skottkärra och korna inte var fler än
att de kunde räknas på ena handens fingrar, är sedan länge borta.
Hushållsgrisen är också ett minne blott. Nu är det moderna lös
driftsladugårdar och rationella svinstallar som präglar produktio-
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Familj och husdjur i
Västergötland. Sör
gårdsidyll, eller en
bild av det äldre jord
brukets stora behov av
arbetskraft där barnen
tidigt sattes på enklare
sysslor, som att vakta
djuren? I vilket fall
ansågs det uppenbarli
gen viktigt att gårdens
samlade resurser av
folk och fä syntes på
bilden.
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nen. Besättningarna har blivit betydligt färre, medan antalet djur
per besättning stigit kraftigt.
Jordbrukarna har specialiserat sig på ett eller ett par djurslag
samtidigt som forskning, utslaktning, import, praktiskt avelsarbete
och insemination både förbättrat gamla raser och gett nya högpro
ducerande. Tillsammans med bättre foderstat och stallning, djur
vård, nya redskap och maskiner i ladugårdarna har mjölkproduk
tionen efter hand stigit till nivåer som på fyrtiotalet var helt otänk
bara. Det senaste halvseklet har sett en smärre revolution på de
svenska gårdarna. Bullerby-Lisas berättelse som lästs och älskats
av ständigt nya barn har stämt allt sämre med livet på svenska
bondgårdar.
Nötkreatur

Miljoner djur
3,0 �--r--.-,---,---r-.....--.-----r-,

2,5
2,0
1 ,5
1,0
0,5

Antalet nötkreatur
totalt i Sverige och i
tre riksområden 1 9451999.

...

Nötkreaturen har under det senaste halvseklet minskat i antal från
2,6 till 1,7 miljoner. Siffrorna avspeglar svängningarna i jordbruks
politiken. Nedgången var som störst i slutet av sextiotalet och
början av sjuttiotalet, under den hårda jordbrukspolitikens dagar,
men sedan följde en återhämtning när jordbrukspolitiken reforme
rades.
En förändring som påverkat synen på jordbruket, liksom san
nolikt även jordbrukarnas självbild, är tillväxten av nätkreaturslösa
gårdar, och då särskilt gårdar utan mjölkkor. Bandet mellan män
niska och djur har lösts upp, ett band som vi traditionellt förknip
par med jordbruket och som med värme skildras i Bullerbyböck
erna. Förändringen har också påverkat synen på jordbruket och
bonden. Vid seklets mitt var en bonde utan kor och kalvar ingen
"riktig bonde". I dag är det mer accepterat, även om många stads
bor alltjämt föreställer sig att bonden har en stor uppsättning
husdjur på sin gård.
I slutet av trettiotalet saknades nötkreatur vid knappt en tion
del av landets jordbruk, i första hand på riktigt små enheter under
2 hektar åker. Andelen kreaturslösa gårdar steg efter kriget för att
i början av femtiotalet uppgå till nästan en femtedel, framför allt
vid mindre företag i norra Sverige. På jordbruk med mellan 5 och
50 hektar åker var det ytterst ovanligt att det inte fanns kor och
andra nötkreatur. Det var mer vanligt att man inte hade svin och
höns
Av nötkreaturen har mjölkkorna alltid varit den största grup
pen, men andelen har sjunkit. I slutet av fyrtiotalet bestod nötkrea
tursstammen till två tredjedelar av kor. Under senare delen av sjut-
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tiotalet sj önk andelen till strax under 40 procent, en siffra som
därefter bara långsamt minskat.
Utslaktningen på sextiotalet gällde i första hand mj ölkkor. I slu
tet av sextiotalet saknade var tredje gård mjölkkor. Ett årtionde
enare fanns det kor på knappt hälften av landets j ordbruk. Spe
ialiseringen var då etablerad som ide . Allt fler j ordbru k drevs n u
också på deltid . Brukarna sålde korna för att klara lönearbetet
utanför gården. Däremot behöll de några kvigor och höns .
1 9 9 8 hölls kor vid knappt en femtedel av landets jordbruk.
Utslaktningen och försälj ningen har därefter fortsatt i rasande takt.
På ett år såldes nästan nio procent av kobesättningarna . I decem
ber 2002 återstod 10 2 3 7 mj ölkproducenter, mot det dubbla tio
år tidigare, och vid mitten av fyrtiotalet över 3 00 000, om vi in
kluderar de riktigt små j ordbruken under 2 hektar åker. I stället
har det blivit vanligt med kor för köttproduktion genom uppföd
ning av kalvar.
Under det kvartssekel som följ de på krigsslu tet 1 945 mer än
halverades antalet kor i landet. På sj uttiotalet skedde en viss åter
hämtn ing, det vill säga den krympande skara mj ölkbönder som
alltj ämt höll kor utökade besättningarna. Nya nedgångar följ de
under senare delen av åttio- och nittiotalen. 1 945 fanns det 1 ,7
milj oner mj ölkkor i Sverige . Sommaren 200 1 hade siffran krympt
cill 4 1 8 000. Sedan mitten av fyrtiotalet har antalet kor sålunda
minskat med tre fj ärdedelar. Mj ölkproduktionen h ar samtidigt
junkit med bara drygt en fj ärdedel.
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Långt färre mjölkproducenter och mjölkkor, men också allt stör
re besättningar och en allt snabbare omsättning av korna. På fyr
tiotalet fick Rosa leva i cirka 15 år. Under sin livstid gav hon liv åt
ett stort antal kalvar och släppte ifrån sig åtskilliga liter mjölk, om
än inte dagligen i den mängd som 2000-talets mjölkkor. I dag får
hon på sin höjd vara med i 7-8 år. Sedan går hon till slakt efter att
ha levererat fler liter mjölk, men långt färre kalvar än sin äldre
syster. I båset står strax en ny högproduktiv ko.
På fyrtiotalet bestod den genomsnittliga besättningen av två till
tre kor, i slutet av sextiotalet fem. 1999 hade siffran stigit till 32.
I dag är det inte ovanligt med besättningar på över 100 kor, och
antalet stora mjölkgårdar ökar. Det sker dels genom en utbyggnad
vid större gårdar med bra förutsättningar, dels genom att två-tre
mindre mjölkproducenter tillsammans investerar i en modern
ladugård och driver mjölkhanteringen i ett bolag. Genom samar
bete kan jordbrukare på mindre gårdar modernisera driften och
slippa den bundenhet som traditionellt hör till mjölkproduktionen.
Större kobesättningar finns i Götalands skogs bygder, en region
som länge varit landets kotätaste. Stora besättningar hittar vi också
i Götalands mellanbygder och på Svealands slättbygder. Betydligt
mindre är besättningarna i Svealands skogsbygder, liksom i norra
Sverige.

Mjölkkoraser
Under 1930-talet hade vi mest röda kor. Det var endera ayrshire av den
gamla Röda halländska typen eller också en röd dansk. Det betyder
också, att man fick gå till Järnvikre för att få betäckt de röda korna . . .
Först på sextiotalet - i samband med mitt övertagande av gården- blev
besättningen ansluten till Hallands semin ... I slutet av 1970-talet och i
början av åttiotalet var gårdens avelsmaterial så bra, att några tjurar
levererades till Hallands semin ... 1990 var sista året för mjölkproduk
tion på Apelhult.
Ur Bondeminnen i Halland

Ett omfattande avelsarbete har bedrivits under hela 1900-talet, allt
för att få fram kor som ger kött och mjölk av hög kvalitet och som
är friska och lätta att hantera. De ska vara lämpliga för svenska
förhållanden med små gårdar och månader av stillhet i ladugår
darna. Inga andra länder har i dag lika omfattande avelsmål som
de nordiska. I avelsmålen ingår bättre foderutnyttjande, bättre
fruktsamhet, friska och lättskötta djur. Egenskaperna registreras,
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Långt färre mjölkproducenter och mjölkkor, men också allt stör
re besättningar och en allt snabbare omsättning av korna. På fyr
tiotalet fick Rosa leva i cirka 1 5 år. Under sin livstid gav hon liv åt
ett stort antal kalvar och släppte ifrån sig åtskilliga liter mjölk, om
än inte dagligen i den mängd som 2000-talets mjölkkor. I dag får
hon på sin höjd vara med i 7-8 år. Sedan går hon till slakt efter att
ha levererat fler liter mjölk, men långt färre kalvar än sin äldre
syster. I båset står strax en ny högproduktiv ko.
På fyrtiotalet bestod den genomsnittliga besättningen av två till
tre kor, i slutet av sextiotalet fem. 1999 hade siffran stigit till 32.
I dag är det inte ovanligt med besättningar på över 100 kor, och
antalet stora mjölkgårdar ökar. Det sker dels genom en utbyggnad
vid större gårdar med bra förutsättningar, dels genom att två-tre
mindre mjölkproducenter tillsammans investerar i en modern
ladugård och driver mjölkhanteringen i ett bolag. Genom samar
bete kan jordbrukare på mindre gårdar modernisera driften och
slippa den bundenhet som traditionellt hör till mjölkproduktionen.
Större kobesättningar finns i Götalands skogsbygder, en region
som länge varit landets kotätaste. Stora besättningar hittar vi också
i Götalands mellanbygder och på Svealands slättbygder. Betydligt
mindre är besättningarna i Svealands skogsbygder, liksom i norra
Sverige.

Mjölkkoraser
Under 1930-talet hade vi mest röda kor. Det var endera ayrshire av den
gamla Röda halländska typen eller också en röd dansk. Det betyder
också, att man fick gå till Järnvikre för att få betäckt de röda korna ...
Först på sextiotalet - i samband med mitt övertagande av gården - blev
besättningen ansluten till Hallands semin ... I slutet av 1970-talet och i
början av åttiotalet var gårdens avelsmaterial så bra, att några tjurar
levererades till Hallands semin ... 1990 var sista året för mjölkproduk
tion på Apelhult.
Ur Bondeminnen i Halland

Ett omfattande avelsarbete har bedrivits under hela 1 900-talet, allt
för att få fram kor som ger kött och mjölk av hög kvalitet och som
är friska och lätta att hantera. De ska vara lämpliga för svenska
förhållanden med små gårdar och månader av stillhet i ladugår
darna. Inga andra länder har i dag lika omfattande avelsmål som
de nordiska. I avelsmålen ingår bättre foderutnyttjande, bättre
fruktsamhet, friska och lättskötta djur. Egenskaperna registreras,
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liksom avelsvärdena. Avelsdjuren sorteras fram genom ett noggrant
urval.
Genom korsning av svensk ayrshireras och rödbrokig svensk
boskap fick man på tjugotalet fram svensk röd och vit boskap, SRB.
Sedan dess har denna rödbrokiga ko varit Sveriges vanligaste ko
ras. Dess betydelse har dock minskat under de senaste årtionde
na. I slutet av nittiotalet var strax över hälften av alla kor som
omfattades av mjölkboskapskontrollen av SRB-typ, 1960 två tred
jedelar.
Svensk låglandsboskap, SLB, den svartvita kon, leder sitt ur
sprung tillbaka till en delvis inhemsk låglandstyp. Genom avels
arbete med importerade avelstjurar härstammar numera endast ett
litet antal SLB-kor direkt från den gamla inhemska låglandstypen.
Från att ha utgjort drygt en femtedel av antalet kontrollerade kor
i början av sextiotalet, har SLB-rasens andel stigit. I slutet av nit
tiotalet var nästan hälften av de kontrollerade korna svartvita. En
viktig förklaring är att SLB-rasens mjölkavkastning i kilo, men inte
i fett- och proteinhalt, är högre än för andra raser. Dessutom är
köttutbytet bra.
Tillsammans svarade de båda högavkastande koraserna SRB och
SLB vid övergången till 2000-talet för 98 procent av den kontrol
lerade mjölkboskapen i Sverige.
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Fjällkor på väg till
skogsbete i Västra
Nästansjö, Vilhelmina
socken augusti 1961.
Foto Sune Jonsson.
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Mjölkkor av andra raser vistas alltjämt i det svenska landska
pet, men bara på marginalen. Svensk kullig boskap, SKB, är egent
ligen två raser som skiljer sig åt vad gäller färgteckning, vikt och
mjölkavkastning. Rödkullekorna är något större än de svart- eller
brunvita fjällkorna. Båda raserna har gått tillbaka efter 1 945. På
sjuttiotalet var den rödkulliga rasen hotad. Stora insatser gjordes
för att trygga dess överlevnad. Av samtliga kontrollerade mjölk
kor i slutet av nittiotalet utgjorde SKB-korna endast drygt en halv
procent. I början av sextiotalet var siffran fem procent.
Svensk jerseyboskap, SJB, är både till storlek och numerär en
liten koras. Antalet kor steg dock stadigt från början av femtio
talet fram till sjuttiotalet. 1 650 jerseykor utgjorde 1999 under en
halv procent av landets kobestånd.
Utöver dessa fyra raser har det funnits, och finns alltjämt, ett
mindre antal mjölkkor av andra raser, såsom svensk ayrshirebo
skap och dansk röd boskap. Till dessa kommer allmogeraserna,
vilka har överlevt i vissa regioner ända in i våra dagar. Vänekon,
ringamålakon, bohuskulla och den fjällnära kon återstår i dag
endast i ett par hundra exemplar, som ett kulturarv, hållna av kul
turhistoriskt intresserade bönder.

Mjölkavkastning
Mjölken har stor betydelse i det svenska folkhushållet. Konsum
tionsmjölken och osten svarar för en viktig del av det dagliga in
taget av kalcium, protein och vitaminer. Få åtgärder har varit så
politiskt känsliga som att minska mjölktilldelningen till skolor och
daghem eller att höja priset på konsumtionsmjölk. Ve den politi
ker eller företagsledare som inte förstått hur symboliskt laddad
mjölken är i den svenska kulturen, nästan jämförbar med frans
männens baguette.
Den mängd mjölk som genomsnittskon av raserna SRB och SLB
årligen producerat har stigit från 3 700 kg i mitten av fyrtiotalet
till 8 200 kg i slutet av nittiotalet. De mest högavkastande korna
i landet producerar 10 000 kg och mer. Utan ett långsiktigt semin
och avelsarbete hade denna ökning aldrig skett. Möjligheterna att
välja rätt individer för avelsarbetet har stegvis förbättrats liksom
inseminationstekniken. Här har seminföreningar, husdjursfören
ingar, veterinärer och forskare lämnat ovärderliga bidrag, liksom
enskilda jordbrukare som hållit sig ajour med och tagit till sig nya
rön och uppgifter. Så här berättar en jordbrukare från Västergöt
land:
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Inseminering 1 9 66.
Britt Qvarnström
lägger in "en dos
väldokumenterad
sperma ", som nyss
legat konserverad i
flytande kväve vid
minus 1 9 6 grade1'.

1 93 3 ansl öt min far besättningen till mj ölkkontro l len och avkastning
en höj des undan för undan både genom urval av djur och bättre foder
stat. Han var också tjurhållare för Åsaka Il tj urförening från någon gång
på 20-talet fram till att Skara Seminförening bildades 1 947.

Ton p e r ä r
8

.Yfånga människors insatser på skilda nivåer i samhället gav efter
hand god utdelning. Mj ölkleveranserna till mejerierna sj önk dock
- ån mitten av femtiotalet fram till omkring 1 9 70. Sveriges j ordbrukare producerade då cirka 60 procent av fyrtiotalets mj ölkmängd. Nedläggningen av mj ölkgårdar hade gått för fort. Uppmj ukningen av j ordbrukspolitiken gav från börj an av sj uttiotalet
fler och något större ko besättningar samt en stigande produktion.
Därefter har mej eriernas mjölkinvägning, trots en fortsatt minsk
ning av antalet kor, legat på en förhållandevis jämn nivå.
Fetthalten har stigit från 3,6 procent i slutet av fyrtiotalet till 4,1
procent vid seklets slut. Högre avkastning per ko tillsammans med
större besättningar har gett utslag i en ökad medelinvägning vid
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mejerierna. Den steg från knappt 40 kg per leverantör och dag i
mitten av fyrtiotalet till 682 kg under seklets sista år.
Det senaste halvseklet har sett en påtaglig regional förskjutning
av mjölkproduktionen mot landets södra delar. Norrland har gått
mest tillbaka. Från slutet av fyrtiotalet fram till 1970 låg södra och
mellersta Sveriges slättbygder i täten med cirka hälften av landets
mjölkproduktion. I Götalands skogsbygder producerades i perio
dens början drygt en femtedel av landets mjölk. 1970 hade ande
len stigit till nästan en tredjedel. Under årtiondena därefter har i
första hand Götalands mellanbygd klivit fram som ett allt vikti
gare mjölkområde.
Köttraser
Kor hölls under 1 900-talet framför allt för mjölkens skull. Dess
utom gav de gödsel till åkrarna. När korna blev gamla och mjöl
ken sinade gick de till slakt och gav tillbaka kött som konsumera
des på gården eller såldes. Ett mindre antal kor stallades vid sek
lets mitt även i syfte att föda upp kalvar och för kött. Under senare
decennier har det blivit allt vanligare med dikor för kalvuppföd
ning och för köttproduktion. I dag har långt fler jordbruk i Sverige
köttdjur än mjölkkor, men besättningarna är i regel mindre.
Jordbruksstatistiken redovisade cirka 3 000 dikor i början av
sextiotalet. Efter en mycket kraftig tillväxt från slutet av åttiotalet
steg antalet för att i början av 2000-talet uppgå till 166 000, en
dryg fjärdedel av alla kor. Dikornas kalvar svarar i dag för en be
tydande del av den mängd nötkött som årligen produceras, och de
utgör ett viktigt komplement till kvigor, tjurar och stutar.

Diande kalv, hereford/
SLB-korsning.
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Köttrasen charolais
började importeras till
Sverige redan i slutet
av 1 960-talet, och på
senare tid har de vita
korna blivit en allt
vanligare syn i land
skapet. Likt moln
tussar avtecknar de sig
mot den svenska
sommargrönskan.
Lommagården i Väs
tergötland köpte sina
första charolaisdjur
1 990, sju dräktiga
kvigor, och har i dag
en avelsbesättning på
ett trettiotal djur.

Köttdjuren är delvis av andra raser än mjölkkorna. Eftertrak
tade är djur med stora, svällande muskler som växer bra på foder
sraten och ger ett smakrikt kött av god kvalitet. Genom importe
rat avelsmaterial och strängt individurval inom respektive ras har
egenskaperna förbättrats. Så långt som till den ökända rasen bel
gisk blå har man i Sverige dock inte velat sträcka sig i jakten på
ökad muskelmassa. De svenska djurskyddsbestämmelserna förbju
der avel som vållar djuren lidande. Den ärftliga defekt som vid
·änns belgisk blå - och andra så kallade monstertjurar - ger en
e.xtrem muskelmassa, men även mindre organ, trånga bäcken, ökad
födelsevikt och därmed svåra förlossningar.
De viktigaste raserna är i stället djur med bra tillväxt, god ät
cValitet på köttet och lätta kalvningar. Angus togs som första
·öttras in i landet på trettiotalet. Efter andra världskriget kom cha
ro/ais, simmental, hereford, blonde d'Aquitaine, limousin och
highland cattle. De vanligaste raserna är charolais, simmental och
hereford. De största tjurarna av rasen blonde d'Aquitaine och
sim.mental kan väga 1 400 kg, medan köttkorna har en vikt på
mellan 650 och 900 kg. Mjölkkor väger sällan mer än drygt 600
�-g .
Sjukdomar
5rordrift och intensifierad avel har sina baksidor. Sjukdomar och
s.,•ador har blivit det moderna kreatursjordbrukets gissel. Veteri
aären med bil och medicinväska är ständigt beredd att rycka ut
-rid kalvningsförlamningar, juverinflammationer (mastit), spenska-
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Det effektiva jordbru
kets dilemma. Förbätt
rad avel och foderstat
gav allt större juver
med åtföljande pro
blem. Kor med "bh"
hos lantbrukare Agne
och Margit Persson,
Björkelid, Vollsjö
1973.
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dor, näringsbrist, klövsjukdomar och andra produktionshämman
de besvär.
Antalet j uverinflammationer steg från början av sjuttiotalet och
fortsatte, om än i långsammare takt, att stiga in på nittiotalet. Stora
hängjuver skadas lätt mot båspallar och av taggtråd på betena.
Bakterier i kons omgivning tar sig lätt in i juvret via sår, och vid
mjölkningen. Under senare år har antalet j uverinflammationer och
andra sjukdomar bland nötkreaturen sjunkit. Förklaringen är
bättre ladugårdsmiljö och andra förebyggande insatser. Genom avel
har man dessutom fått fram kor med bättre juveregenskaper, och
genom en övergång till elstängsel har risken för skador reducerats.
Nya eller nygamla sjukdomar föder samtidigt oro. BSE ("galna
kosjukan" ) och mul- och klövsjukan som härjat runt sekekskiftet
i Europa visar att bönderna inte kan vara nog försiktiga när det
gäller utfodring, renhållning och skötsel.
Stigande efterfrågan på ekologiskt producerade mejeri- och
köttprodukter är tecken på att konsumenterna oroas och mer
medvetet väljer varor i butikerna. Produktionen av ekologiska
mjölk- och köttprodukter har ändå varit begränsad, även om det
i någon mån lossnat under nittiotalet. Flertalet jordbrukare har valt
att på traditionell väg förbättra djurhållningen.
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Svin
Jordbrukarna och svinen har troget följts åt under årtusenden.
kogssvinet som hämtade sin föda i skogen och på fälten ersattes
efter mitten av 1 8 00-talet av lantrasen, en framkorsad ras med
arvsanlag från en mängd utländska svinraser. Avelsarbetet har
iortsatt under hela 1 900-talet samtidigt som nya raser funnit sin
\-äg in på bondgårdarna. Syftet med avelsarbetet har varit att få
;ram snabbväxande raser som avkastar fläsk av hög kvalitet. Sugg
kontrollen, som startade 1 928, utgör basen i avelsarbetet. Till detta
;.ommer svinstamskontrollen som utförs på en skånsk kontrollsta
;:ion, och svinseminen som på allvar sköt fart under 1 990-talet.
Fyra svinraser finns i det svenska lantbruket. Vanligast är lant
rasen, som genom import fram till femtiotalet till stor del kommer
5-ån Danmark. Även från Norge och Holland har lantrasdjur im
porterats. Rasen har god fruktsamhet, men drabbas lätt av ledska
dor. Även yorkshirerasen har god fruktsamhet. Den har dessutom
en bra tillväxt och drabbas inte i samma utsträckning som lantra5en av ledskador. Avelsdjur har importerats från England, Finland
och Kanada. Svin av lantras och yorkshireras korsas för att få fram
djur med bra egenskaper och många grisar per kull.
Utöver de två nämnda vita svinraserna finns i svenskt jordbruk
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Svinavelsstationen i
Ånäset, Robertsfors
1978. En bild som
skildrar villkoren för
människa och djur i en
tidstypisk "svin(abrik ".
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Antalet svin, får och
lamm 1 945-1 999.

Efter växande kritik
mot "svinfabrikerna "
har de kompletterats
med rymligare svinhus
med "glada ,, grisar
på djupströbäddar.
Företrädarna för
näringen hoppas där
med stilla konsumen
ternas oro. Foto från
mitten av 1 990-talet.

grisar av raserna hampshire och duroc. De första dj uren importe
rades så sent som på sj uttiotalet till Sverige från Kanada . Den först
nämnda rasens svin är kortare och kompaktare än lantrasen och
yorkshiregrisarna, med hög köttighet och kött av god kvalitet. Även
durocgrisarna har god köttkvalitet. Hampshire och duroc används
för treraskorsning och ännu bättre utnyttj ande av korsningseffek
ter. Piggham är ett resultat av denna korsning.
Av gamla lantraser finns det kvar en mindre rest i Sverige, det
svartfläckiga linderödssvinet. Det används till utegrisproduktion
i liten skala.
Svinstammen växte betydligt under femtio- och sextiotalen. Vid
mitten av sj uttiotalet fanns det mer än dubbelt så många svin i
landet som trettio år tidigare . De stora slaktsvinsstallarna, svinfa
brikerna i folkmun, ersatte den gamla typen av svinskötsel med
utegrisar och grisar i små ladugårdsboxar. Stora och medelstora
j ordbruk på slättbygderna i Götaland och Svealand satsade på
rationell svinuppfödning i stor skala, medan j ordbruk i andra de
lar av landet gj orde sig av med svinen. Min dre jordbruk speciali
serade sig på uppfödning av smågrisar som sedan såldes vidare till
stora slaktsvinsproducenter.
Svin besättningarna har överlag blivit större och dj urens vikt har
ökat. 1 9 60 vägde de kontrollerade svinen vid slakt 90 kg, tj ugo år
senare 1 0 0 kg. Därefter har det gj orts stora ansträngningar för att
förbättra köttets kvalitet. Fettandelen har bland annat reducerats,
vilket sänkt slaktvikten.
Merparten av svinen, inklusive suggor och galtar, h ar under det
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senaste halvseklet producerats i södra och sydvästra Sverige. 1950
fanns knappt tre fjärdedelar av slaktsvinen i södra och mellersta
Sveriges slättbygder. 1999 var andelen drygt 80 procent. I första
hand är det Götalands slätt- och mellanbygder som gått framåt
medan Götalands skogsbygder - kobygden - gått tillbaka. Anta
let gårdar med svin har samtidigt minskat. De kvarvarande har
skaffat sig allt större besättningar. Vid mitten av sextiotalet fanns
det svin på 94 000 jordbruk, en siffra som i slutet av seklet hade
krympt till 9 000. Nästan en tredjedel låg i Skåne. Av dessa höll
en växande grupp minst 100 suggor och galtar eller 500 slaktsvin
per omgång. Antalet svin har ändå minskat under senare år och
uppgick år 2000 till 1,9 miljoner.
Kritiken mot den storskaliga svinskötseln har tidvis varit hård.
Miljön har också stegvis förbättrats i svinstallarna. Det har sam
tidigt funnits, om än så länge i mycket liten skala, utrymme för en
ekologisk svinproduktion som tar större hänsyn till miljön och
naturens kretslopp. Etik i djurskötseln och att tillgodose djurens
naturliga beteende är andra hörnstenar. KRAV-reglerna slår fast
att grisarna bland annat ska kunna böka, och det även vintertid "i
djup snöbädd". De ska vidare ha tillgång till rastgård utomhus samt
under den varma årstiden ett " gyttjebad eller annan vattensvalka" .
Med datortekniken har svinproducenterna nu också möjlighet
att möta konsumenternas oro och kvalitetskrav. I sin butik kom
mer kunden i framtiden att i god tid kunna beställa en gris från en
gård som garanterar god djurhantering fram till slakt.
Fjäderfä
Höns, kycklingar, kalkoner, gäss och ankor har funnits på bond
gårdar och torp där man använt sig av köttet, äggen och fjädrar
na. Djuren var tacksamma i drift eftersom de utfodrades med köks
avfall, "skulor". Viktigast var hönsen och kycklingarna. Kalkoner,
gäss och ankor har haft en mer marginell betydelse, även om de
tidvis och regionalt fötts upp till slakt i större skala.
Långt fram i tiden var några frigående värphöns och en tupp ett
normalt inslag på gårdarna, särskilt i södra Sverige. Även i mind
re tätorter höll husägare höns. Jordbruk som var specialiserade på
att producera ägg till storstädernas invånare och till livsmedelsin
dustrin förekom knappast alls vid seklets mitt. Antalet höns per
besättning var vid denna tid i medeltal inte större än strax över tio.
Höns var husmödrarnas verksamhetsområde, och i någon mån den
fattiga befolkningens. Äggpengarna tillhörde kvinnorna. Intresset
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Lösgående höns hos
Ö bergs i Ölmevalla,
Halland på 1 950-talet.
Maria Öberg fotogra
ferad av sonen Rune
Ö berg, som under
flera decennier med
kameran följde famil
jens arbete på gården.
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Antalet höns och kyck
lingar 1 945-1 999.
Miljoner djur på går
dar över 2 hektar åker.
Antalet djur på gårdar
under 2 hektar åk er
redovisas i den tryck ta
statistiken först från
1 988. Då fanns det 4, 5
miljoner djur på dessa
gårdar. 1 999 hade
antalet sjunkit till 3 , 4
miljoner.

bland lantbruksexperterna var följ aktligen lågt.
Det första steget mot våra dagars " hönsfabriker" togs på 1 95 0talet då det utvecklades burar för värphöns. Parallellt förbättra
des utfodringen och snart hade den äldre svenska värphönan er
satts av importerade raser som fick specialfoder och som värpte
betydligt fler ägg. Under sextiotalet kom genombrottet för specia
liserade äggproducenter med tusentals burhöns som levererade
kontrollerade ägg till livsmedelsaffärerna . Ett nät med producen
ter, distributörer och försäljare etablerades. I dag domineras mark
naden helt av cirka 500 besättningar med över 1 000 höns . Göta
land är landets främsta hönsdistrikt. Stora h önserier finns främst
i Götalands norra slättbygder och mellanbygder. Norrland, liksom
Götlands skogsbygder, har alltj ämt många små besättn ingar med
under 50 höns .
Efter kritik av bl and andra Astrid Lindgren skärptes kraven på
hönshållningen . Propåer om att helt förbjuda hönsb urar har om
vandlats i ett målmedvetet, men inte helt problemfritt, arbete att
utveckla nya typer av burar samt att öka antalet frigående höns.
Från den 1 j anuari 2003 är de gamla burarna förbj udna . Inled
ningsvis befaras en minskad äggproduktion. Sedan ett antal år
utgör konkurrensen från finländska producenter ett hot mot den
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svenska äggproduktionen. Någon märkbar minskning av antalet
höns har ännu inte skett. Företagen har däremot mer än halverats
under nittiotalet - från 1 3 300 till 6 400.
Slaktkycklingar - eller broiler som var den tidigare benämning
en, men som branschens företrädare slutade använda på grund av
ordets negativa associationer - är också ett sentida fenomen. Kyck
lingar som med hjälp av specialfoder och rätt avpassad tempera
rur, ljusförhållande och fuktighet under kort tid föds upp till lämp
lig vikt blev från sextiotalet en specialiserad verksamhet för ett
begränsat antal mycket stora producenter. Även denna produktion
har utsatts för hård kritik, bland annat för bruket av antibiotika
och för de rationellt drivna villkoren för uppfödning och stallning.
.-\malet slaktkycklingar sjönk också långsiktigt fram till mitten av
attiotalet. Därefter växte beståndet snabbt och produktionen av
slaktkycklingar mer än fördubblades under nittiotalet.
I spåren av rapporter om sjukdomar bland köttdjur och allvar
liga brister i djurtransporterna har kött från kycklingar blivit ett
intressant alternativ för konsumenten, trots att uppfödningen och
slakten inte alltid svarar mot de skärpta etiska kraven. Kyckling
en är billig, och i form av kycklingfileer och kycklinglår populär
både som vardagsmat och festmat.
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Findus kycklinghus i
Bjuv, Skåne 1 960talets början. I ett
sådant här kyckling
hus rymdes 40 000
kycklingm: I Bjuv hade
Findus sammanlagt 10
hus och upp till 1 , 6
miljoner kycklingar
frystes in årligen.
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Ägg är sedan länge en viktig del av kosten och ingår i många
livsmedel vi köper eller själva tillreder i hemmet. Ägg som föda har
under senare årtionden samtidigt varit starkt ifrågasatt, dels ut
ifrån hur hönsen hanteras i de "industriella" hönserierna, dels för
den befarade risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar på
grund av äggens kolesterolhalt. Producenterna har fått anpassa sig
till det förra genom en förbättrad djurhållning samt, under senare
år, KRAV-ägg. Vad gäller kolesterolhaltens farlighet tyder senare
tids forskning snarast på att ägg kan ha en nyttig kolesterol som
minskar sjudomsrisken.
Får och getter
Människan har under årtusenden hållit får som husdjur. Ullen var
länge den viktigaste produkten, och antalet får minskade efter hand
som andra fibrer vann mark. Under de senaste årtiondena ökade
fårhållningens betydelse på nytt. En tillväxt av företagen i slutec
av åttiotalet och början av nittiotalet förbyttes dock i en nedgång
till strax över 8 000 registrerade företag mot slutet av årtiondet.
År 2000 var antalet får 450 000, ungefär lika många som 1945.

Att klippa får kräver
både starka armar och
ett gott handlag, sär
skilt när ullen lossas
med en manuell sax.
Fårklippning på
Gotland, sent 1 950tal.
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Lammkött och fårost är i dag stora produkter. Till detta kom
mer att fåren håller landskapet öppet, en nog så viktig uppgift i
avfolkningsbygder. Den miljömedvetne konsumenten föredrar
också kött från lamm. Ullen har dessutom sålts och gett inkoms
ter. Till skillnad från andra jordbruksprodukter har ullen inte skyd
dats av tullar och prisregleringar.
Dagens svenska fårraser härstammar från äldre lantrastyper.
Pälsfår, gotlandsfår, är vanligast i Sverige. Andra lantrastyper är
gutefår, ryafår och finullsfår. Bra kvalitet och hög avkastning er
hålls om hondjur av den senare rasen korsas med raser som ger
snabbväxande och köttiga lamm.
Fårskötsel förekommer i landets alla delar, men är i första hand
lokaliserad till Götalands skogsbygder samt Öland och Gotland.
Getter återfinner vi i dag huvudsakligen i Norrlands inland,
\ilket för övrigt har varit deras starkaste fäste under gångna sek
ler. Inte för inte har det hetat att "geten är den fattiges ko". Den
::egistrerade getstammen minskade följaktligen med nedläggning
en av småbruken och avfolkningen i denna del av landet. I dag
:ngör getstammen endast tre procent av den som fanns i landet vid
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En ovanlig syn i det
moderna samhället.
Getter på väg hem från
fältet i Östra Tåsjö,
Ängermanland på
1970-talet.
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det industriella genombrottet i början av 1 870-talet. Getter av
lantrastyp hålls främst för mjölken, som omvandlad till getost be
tingar ett bra pris. Under senare år har det också startats uppföd
ning av angoragetter för ullens skull.
Sammantaget minskade produktionen av får- och getkött åren
efter krigsslutet 1945, vilket bland annat återspeglar nedläggningen
av småjordbruk. Från slutet av sextiotalet steg produktionen på
nytt. Förklaringen är både att deltidsjordbrukarna skaffade får och
att det skedde en regional specialisering, samt kanske även föränd
ringar i efterfrågan. Störst var ändå produktionen under femtio
talet då den i genomsnitt uppgick till drygt 5 000 ton kött. Däref
ter har den minskat till cirka 3 600 ton.
Hästar
Den nya hästen blev en trygg och lugn arbetskamrat och gick lydigt
ensam framför plogen. Och tillsammans körde vi hem mycket timmer
ur skog under många år . . . Jag tror säkert jag var lika snäll mot honom
och tvingade honom inte hårdare i arbetet än hans tidigare ägare.
Ur Bondeminnen i Halland

Hästarna vilar i vår
bruket vid Lindhol
men i Skåne år 1 951,
medan den nya tidens
dragare, traktorn,
tjänstgör på fältet i
bakgrunden. Hästar
nas tid är snart förbi
och bilden symbolise
rar ett skifte mellan
två dragtekniker och
landsbygdskulturer.

VARDAGS LIV

Arbetshästen, mannens trogna kamrat i det äldre jordbruket, för
svann från gårdarna efter andra världskriget. I slutet av 1 900ralet blev de åter synliga på fälten, men då på hästgårdar. Under
det senaste halvseklet har det både skett en "feminisering" av drif
ten och ett skifte i hur hästen används genom att kvinnorna ersatt
männen som hästskötare, och hästarna i huvudsakligen brukas för
rekreation och sport.
Ardennern och den nordsvenska hästen fördes från slutet av
fyrtiotalet i en strid ström till slakt, utkonkurrerade av traktorer
och bilar. Nedgången gick mycket snabbt. I början av sjuttiotalet
återstod 14 procent av det antal hästar som fanns år 1945. Från
denna tid har antalet åter stigit, men nu är det rid- och sporthäs
rar som hålls på gårdarna. Hur många hästar som i dag finns i
landet är oklart. En källa anger att det vid slutet av åttiotalet fanns
drygt 150 000 hästar, varav 30 000 kallblodiga arbetshästar. En
annan källa uppger antalet till omkring 300 000 år 2002. I så fall
finns det i dag lika många hästar i landet som i mitten av femtio
talet. Inom EU har Sverige, tillsammans med Danmark, flest häs
car per invånare.
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Hästgårdar har under
senare årtionden blivit
vanliga runt storstä
derna. Roger Kjellberg
sålde sina köttdjur år
2000, och stall och
hagar rymmer nu i
stället ett trettiotal
islandshästar, inackor
derade och egna. Allt
hö och hösilage som
produceras på det
cirka 300 hektar stora
jordbruket äts upp av
hästarna. Södra Kryck
linge, Uppland januari
2003.
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Att upplåta stallplatser och betesmarker till ridhästar samt att
sälj a foder, ger i dag ett växande antal jordbrukare behövliga in
komster, framför allt i närheten av större orter. Hästens ekonomiska
och sociala betydelse växer i den rika västvärlden. För svenska
foderproducenter är hästnäringen den fj ärde största inkomstkäl
lan och bidrar till sysselsättningen - och överlevnaden - på lands
bygden. Antalet ryttare uppgår till cirka en halv miljon och rid
skolorna till 600. Hästen är en bro mellan stad och land samt mel
lan ung och gammal. Den ger ungdomar, särskilt flickor, ett vik
tigt kultur- och kunskapsutbyte. Hästen används också i sjukvår
den för människor med fysiska och mentala begränsningar. Den
bidrar dessutom till ett öppet landskap och, genom gödseln, till
florans mångfald. Hästsporten med hoppning, dressyr och fälttäv
lan är inte att förglömma. Den höj er hästens status, ger ryttare,
hästägare, foderproducenter och skötare inkomster. Trav- och
galoppsporten ger dessutom ett oräkneligt antal spelare spänning
och - ibland - pengar.
Hästkött åts inte i det förindustriella, kristna svenska samhäl
let, och bara i mindre kvantiteter i det moderna 1 900-talssamhäl
let. Produktionen av hästkött har långsiktigt sjunkit från mitten
av femtiotalet, från drygt 1 2 000 ton per år till knappat 2 000 ton
vid seklets slut.

RENSKÖTSEL
Rennäringen ingår som en sj älvständig del av de areella näringar
na, klart avskild från den agrara sektorn, men ofta i konflikt med
densamma. Renskötseln såsom den utvecklades från 1 600-talet,
kan bäst jämföras med ett slags pastoralism - betesdrift över sto
ra kollektivt utnyttjade marker. Av dagens totalt cirka 60 000 samer
i världen lever 1 7 000 i Sverige. Flertalet av dessa bor sedan länge
på orter söderut i landet, sysselsatta i helt andra verksamheter än
renskötsel. Den svenska rennäringen har genom politiska beslut
kopplats samman med frågor kring den samiska härstamningen.
Bara den som kan påvisa nära släktskap med tidigare generatio
ner renskötare tillåts bedriva verksamheten.
I en officiell kartläggning från mitten av fyrtiotalet urskilj s
knappt 10 000 "renskötselberättigade" personer i enlighet med
1928 års renbeteslag, varav 6 100 " fj ällappar " och 3 750 " skogs
lappar". Av dessa var inte fler än 2 900 "renskötande " . Största
grupperna fanns vid denna tid i Jukkasjärvi, Jokkmokk, Gällivare
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Transport av slaktren
till Jämtlands läns
slakteriförenings
slaktplats i Storfjäten,
Särna år 1 969. Ren
kropparna har tre
minuter tidigare häm
tats vid ett rengärde
beläget på fjället fem
k ilometer längre bort.

och Karesuando . En senare räkning gjord under 1 9 73 fastställde
antalet renskötare till 2 270, varav 620 var kvinnor. Ett kvartsse
kel ytterligare framåt i tiden upptar den officiella statistiken 4 650
renägare och cirka 2 000 personer som lever av renskötsel.
Rennäringen bedrivs av 930 " företag" som är fördelade på 5 1
amebyar i fyra län: Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norr
botten. Den sydligaste samebyn ligger i Idre i norra Dalarna och
den nordligaste i Könkämä vid Treriksröset. Man brukar skilj a
mellan fj ällsamebyar och skogssamebyar. Merparten av same
byarna flyttar med renarna till sommarbetena i fj ällen, medan ett
riotal skogssamebyar bedriver renskötsel i skogslandet året om.
Varj e sameby förfogar över ett visst område för renskötsel. Renar
na ägs enskilt av byns familjer och rösträtten i frågor som rör byns
emensamma angelägenheter är proportionell mot antalet ägda re
nar. Endast personer som är invalda i samebyn har möjlighet att
utöva sin renskötselrätt.
Renlandet
:Mycket av fj ällrenskötseln följer renens naturliga beteende genom
flyttningar mellan olika områden i öst-västlig riktning. På vårvin-
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tern flyttar hjordarna ut till kalvningslanden utefter lågfjället. Ef
ter kalvningarna drar renarna vidare till myrmarker och andra
fuktmarker med gott bete. Under högsommaren söker sig hjordar
na upp på högfjället med svalare luft och mindre insekter. Under
sensommaren återvänder renarna till skogs- och myrmarker för att
äta upp sig inför vintern. Före brunstperioden skiljs hanrenarna
ut till slakt.
Under hösten försämras betet, snön börjar göra sig påmind och
under den tidiga vintern finner man hjordarna på vandring ned mot
vinterbetena. Nu skiljs resterande slaktdjur ut från vintergrupper
na. Ur dessa samlar sedan varje familj ihop sina renar och dessa
flyttas ned till vinterbetena i barrskogsområdena. Då inträder en
kritisk period beroende på snöförhållanden och nedisning. Om
bristen på naturlig föda blir stor måste djuren utfodras.
Antalet renar i vinterhjordarna har under 1 900-talet skiftat
mellan 150 000 och 300 000. Upp- och nedgångarna har följt en
cykel. Tillgången på lavar under vinterhalvåret brukar anföras som
förklaring till svängningarna i renarnas antal. Andra faktorer har
rimligen också haft betydelse, däribland det ekonomiska utbytet
av renskötseln i relation till andra inkomster för samerna, samt hur
storsamhället med regering och riksdag behandlat rennäringen.
Tjernobylkatastrofen våren 1986 innebar ett allvarligt avbräck.
Antalet renar påverkades i och för sig inte av olyckan, men på
grund av för hög cesiumhalt fick under nästan tio års tid ett större
antal renar kasseras vid slakten. Fram till övergången till nittiota
let skedde dock en långsiktigt tillväxt i renstammens storlek, som
nu var större än någonsin tidigare under förra århundradet. Från
början av detta årtionde har beståndet sedan krympt med drygt
20 procent.
Den svenska rennäringen har under efterkrigstiden genomgått
en liknande rationaliseringsprocess som jordbruket. Produktionen
har blivit alltmer storskalig och mekaniserad och villkoren har
förändrats genom växande produktivitetskrav och ny teknik.
Motorcykeln, snöskotern, mobiltelefonen och helikoptern har
underlättat övergången till fast boende och extensiv skötsel. Ren
näringens rationalisering ligger dock något senare i tid än jord
bruksnäringens och tog fart på allvar först under sextiotalet.
Vilken roll har då rennäringen haft i den svenska livsmedelsför
sörjningen? Uppgifter som kan belysa detta är knapphändiga. I
början av åttiotalet registrerades 1 200 ton slaktat renkött i genom
snitt per år, avsett för konsumtion. I samband med Tjernobyl-
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katastrofen föll produktionen till 650 ton. Därefter vände kurvan
uppåt under några år för att sedan falla tillbaka. 1999 producera
des 1 100 ton, en siffra som kan jämföras med de 1 7 100 ton som
jakten på vilt officiellt samtidigt inbringade. En betydande del av
renköttet exporteras dessutom. Exporten har dock minskat under
senare år, samtidigt som importen vuxit.
I början av 2000-talet är framtiden för rennäringen oviss. Möj
ligheterna att bedriva renskötsel i ett senmodernt samhälle ställer
dessutom stora krav på en effektiv hantering i hela kedjan fram
rill konsumenterna. Investeringar fordras, vilket förutsätter god
lönsamhet och kapital. Tillgången på andra inkomstbringande
sysslor i regionen spelar också in, liksom hur konflikterna kring
renbetesmarkerna utvecklas på sikt.
JORDBRUKETS PRODUKTIONSVÄRDE
Värdemässigt steg den svenska jordbruksproduktionen kraftigt i
slutet av fyrtiotalet. I mitten av femtiotalet började jordbrukspo
litiken ge utslag i en tilltagande nedläggning av mindre jordbruk.
Från denna tid föll jordbrukets samlade produktionsvärde, en
nedgång som pågick fram till runt 1970.
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Jordbrukets intäkter fördelat på animalier och vegetabilier, samt
bidrag/direktutbetalningar 1 938-1999 (1950 års penningvärde).
Indirekta bidrag som subventioner ingår alltså inte. Jordbruket ses här
som ett enda "stort företag". Produktionen av foder redovisas inte
separat utan tas ut i slutprodukten, det vill säga som animalier.
Minusposterna för bidragsdelen i periodens början avser "föränd
ringar i kreaturskapitalet". Då fanns även ett producentbidrag, senare
omgjort till arealtillägg. Till det kom skördeskadeersättningen och
småbrukarstödet.
I slutet av sextiotalet infördes ett övergångsbidrag för äldre småbru
kare och ett avgångsvederlag för andra bönder som valde att avveckla
sina jordbruk. Låginkomstsatsningar infördes i mitten av sjuttiotalet
och växte i storlek på åttiotalet.
I slutet av årtiondet, med trädes- och omställningsprogram, steg
"direktutbetalningarna". Avregleringen 1 991 och EU-inträdet ledde till
en kraftig tillväxt av direktutbetalningarna.

Förnyelsen och expansionen från början av sjuttiotalet skedde i
den traditionella fåran, noga utstakad i jordbrukspolitiken. Expan
sionen var inte ett uttryck för nytänkande eller en omläggning av
driften. Iden var att jordbrukarna med fler tekniska hjälpmedel
skulle producera successivt större kvantiteter av välkända produk
ter. På så vis skulle konsumenternas behov tillgodoses och lönsam
heten upprätthållas i näringen. Det konventionella, kvantitetsin
riktade, hårt reglerade jordbruket gick att tänja något ytterligare.
Men det fanns en gräns. Snart ställdes kostintaget i fokus, vilket
fick återverkningar på livsmedelsproduktionen.
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I början av åttiotalet blev överskotten alltmer besvärande. Kri
sen för jordbruket förvärrades snabbt. Den ledde omkring 1990
fram till en skrotning av den traditionella jordbrukspolitiken. En
omläggning från kvantitet till kvalitet påbörjades, om än i mått
ligt tempo och i begränsad skala. EU-inträdet återförde snarast
svenskt jordbruk till den traditionella modellen, även om det sked
de i ett större sammanhang och under andra marknadsvillkor.
Den kraftiga produktionsminskningen i kronor uppvägdes un
der nittiotalet till viss del av direkta bidrag och ersättningar. 1999
svarade denna post för nästan en fjärdedel av jordbrukets totala
intäkter. Tio år tidigare hade siffran varit sex procent. Ytterligare
några år tillbaka i tiden var posten helt försumbar.

*
Från mitten till slutet av 1900-talet har genom import, avel och
växtförädling, nya raser och växtsorter tagits upp i det svenska
jordbruket. Det har ökat avkastningen. Ändå är det påfallande hur
åkerbruket och boskapsskötseln ligger inom den traditionella få
ran. Det är de gamla, mångtusenåriga växterna och husdjuren vi
möter även i det sentida välfärdssamhället, och det gäller även när
vi inkluderar samernas renskötsel.
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