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Från frihandel till turbulens
Svensk jordbrukspolitik under 100 år - fakta och reflektioner
ERIK SWEDBORG
Direktör, Stockholm

I. INDUSTRIALISMEN OMVANDLAR JORDBRUKET
Svensk befolkningsstatistik , den kanske äldsta i världen, omtalar för oss att år 1880, a llt så
för hundra år sedan, lantbruket (jordbruket med binäringar) räknade omkring tre miljoner
människor eller ungefär två tredjedelar av hela befolkningen i riket. Fram till 1950 sjönk
folktalet till 1,6 miljoner. Nedgången har fortsatt, men omläggningar i statistiken gör att
man nu får mäta utvecklingen på annat sätt. Under tiden 1951-1960 sjönk antalet i det
egentliga jordbruket sysselsatta över 15 å r (män och kvi nnor) från ca 870000 till ca 475 000.
Me llan 1960 och 1979 gick antalet förvärvsarbetande inom jordbruket ned från ca 350000
till ca 170000. Uppskattningsvis utgör motsvarande antal idag ca 150000 eller 3.5 % av a lla
yrkesverksamma i riket.
En förutsättning för den industrialisering som på några få generationer gjort Sverige till
ett rikt land har varit att människor lämnat jordbruk och s kogsbruk för att arbeta i andra
näringar , industri, handel och servicenäringar m. m. Utan denna utveckling skulle vi alla även lantbrukarna - ha varit bra mycket fatt igare. Men processen har varit smärtsam och
statsmakterna har därför funnit det nödvändigt med särs kilda åtgärder för att minska
friktionen. Modern jordbrukspolitik får främst ses mot denna bakgrund.
Nedgången i lantbruksbefolkningen har samtidigt medfört en i flera avsee nden kännbar
avfolkning av landsbygden. Medan under emigrationstiden landsbygdsbefolkningen på
grund av folkökning fortsatte att växa (detta ä nda fram till mellankrigstiden) har under de
senaste decennierna utflyttningen från den svens ka landsbygden lett till en stark folkminskning med alla dess välkända och smärtsamma konsekvenser. De nya årskullarna har
varit för små för att ersätta de utflytlade.
De uppgifter som nu lämnats om jordbruksbefolkningen och befolkningen på land sbygden klargör den revolutionerande händel seutvecklingen på några få generationer, mer
genomgripande för Sverige och dess landsbygd ä n emigrationen på sin tid. Och a llt
fortfarande sker minskning av landsbygdsbefolkningen , om ä n i lå ngsammare takt än
tidigare.
Men även om lantbruket inte längre utgör modernäringen i gammal mening, är dess
betydelse för samhället och särskilt för land sbygden fortfarande utomordentligt stor. Lite
tillspetsat skulle kunna sägas, att utan jordbruk och skogsbruk sku lle stora delar av vårt
land rätt snart förvandlas till en ödebygd, en utsikt som prakti skt taget numera alla värjer
sig emot i det moderna industrisamhället Sverige.
Artonhundratalet såg det svenska landskapet och därmed land bygden genomgå en
dramatisk omvandling. Folkökningen nödvändiggjorde att allt mer av de tidigare omfattande ä ngs markerna och delar av hagmarken lades under plog och gjordes till åker. Omfattande sjösänkningar och utdikning av våtmarker företogs. Den växande åkern gav årtionde
efter årtionde ökande skördar till följd av bättre fö retagsstruktur (skiftesreformerna!),
bättre växt- och djurmaterial , effektivare brukningsmetoder och redskap av alla slag.
Ännu år 1800 beräknas åkern ha omfattat endast ca 850000 hektar. Fem tio år senare
hade den mer än fördubblats, enligt rätl osäkra uppgifter, till drygt två miljoner he ktar. År
1865, till vilket år modern jordbruksstatistik daterar sig, redovisas över 2,5 miljoner hektar
åker och 1,7 miljon ha naturlig äng. Vid senaste sekelskiftet var motsvarande tal 3,5
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respektive 1,5 miljoner hektar, o medelbart efter första världskriget 3,8 respektive 0,9
miljoner hektar.
Åkerarealen tillsammans med ängen (den senare »reducerad » med hänsyn ti ll avkastningen) nådde sitt maximum under förra hälften av 1920-talet. Sedan dess har det areella
underlaget för växtodlingen stadigt sjunkit , särskilt under 1950- och 1960-talen, för att mot
slutet av 70-talet plana ut i knappt tre miljoner hektar åker samt 0,3 a 0,4 miljoner ha
kultiverad betesmark och »annan gräsbärande mark ».
Under hela 1800-talet och fram till omkring 1930 ökade antalet brukni ngsenhe ter (»gårdar») oavbrutet och uppgick som högst till ca 310000 (här avses enheter med minst två
hektar å ker). Därefter har skett en minskning, till en början rätt sakta men under 50-talet i
ökande takt för att under 1970-talet liksom åkerarealen plana ut me n inte lika starkt. U nder
1950-talet nedgick antalet brukningsenheter från 282000 till 233000 år 1961 för att via
150000 år 1971 sjunka till 115000 år 1981. För närvarande räknar jordbruket ca 105000
brukningsenheter. Den starka minskningen av gårdsantalet har, trots den samtidiga men
mera måttliga nedgången i åkerarealen, gett som resultat att storleken på brukningsenhetema ökat från 12,5 hektar åker i början av 1950-talet, till drygt 25 hektar eller det dubbla
vid mitten av 1980-talet.
Denna arealökning per företag som skett under efterkrigstiden - a lltså gott oc h väl en
fördubbling - har skett både genom överlåtelse av äganderätten (arv och köp ) och genom
tillskottsarrenden (sidoarre nden). Tillskottsarrendena har till och med spelat en större roll
i strukturutvecklingen än köpen.
En annan i jordbrukspolitis ka sammanhang uppmärksammad - och kontroversiell strukturomvandling är animalieproduktionens allt mer påtagliga konce ntration till större
enheter, ibland av typen a nimaliefabriker. Särs kilt gäller detta svinskötseln och fjäderfäskötseln. Mjölkfabrikerna är till skillnad mot fläskfabrikerna fortfarande få.
Familjejordbruket intar fortfarande en central ställning i näringen, hur än detta begrepp
definieras och trots tid vis statlig satsning på specia liserade storföretag (typ animaliefabriker). I själva verket kommer familjeföretagen inom la ntbruket att alltmer dominera. Den
kraftiga nedgången av antalet yrkesverksamma under efterkrigstiden omfattade i sitt första
skede främst den lejda arbetskraften , därefter så kallade medhjälpande familjemedlemmar
och sist brukaren (brukaren/företagaren). Kännetecknande för dagens jordbruk är att
familjeinkomsterna vid de flesta brukningsenheter domineras av intäkter från andra näringsgrenar än jordbruk och skogsbruk (oftast tjänst).
På samma sätt som ångmaskinen utgjorde förutsättningen för det moderna industrisamhällets uppbyggnad på främst 1800-talet har explosionsmotorns inträde som d ragkraft i
jordbruket varit den kanske främsta förutsättningen för efterkrigstidens snabba produktivitetsökning inom näringen. Explosionsmotorn och elektriciteten är det moderna jordbrukets kraftkällor. Traktorn som dragare och maskinmjölkningen, för att ta några viktiga
exempel på ny teknik , har he lt förändrat arbetet inom jordbruket. Modernt j ordbruk är
sålunda allt annat än självförsörjande vad gäller produktionsmedel för driften. Jordbruket s
allt starkare beroende av andra sektorer av näringslivet har ökat sårbarheten dramatiskt
jämfört med förhållandena under andra världskriget och decenniet närmat därefter.
Det kan här vara på sin plats att antyda jordbrukspo litikens betydelse i den allmänna
svenska samhällsutvecklingen och därmed för den spec iella utvecklingen i jordbruket. Det
är förvisso inte bara jordbrukspol itiken som styr vad som händer i jordbruket, även om
man tidvis får de t intrycket av diskussionen.
Man kan i själva verket ställa sig frågan, hur långt man med jordbrukspolitiska medel
kan påverka jordbruket oc h dess utveckling. Min personliga mening är, att man genom
jordbrukspolitiken kan.fördröja eller påskynda en utveckling som eljest är mer eller mindre
ofrånkomlig på grund av den samhällsekonomiska utvecklingen. Men jag vill starkt
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understryka, för att det sagda inte skall missförstås, att jordbrukspolitiken givetvis har haft
och har stor betydelse i den komplicerade utvecklingsprocess lantbruket genomgått. Man
bör alltså inte hårddra tesen att det är faktorer vid sidan av jordbrukspolitiken som haft
den största betydelsen för vad som hänt inom svenskt jordbruk. Framför allt bör inte
insikten om att jordbrukspolitikens möjligheter att påverka utvecklingen är begränsade få
verka handlingsförlamande på politikerna och framför allt inte på lantbrukets företrädare
(LRF). Numera påverkas jordbrukspolitiken (och miljöpolitiken) i högre grad än tidigare
av andra politiker än sådana med anknytning till lantbruket.
2. FRIHANDEL ELLER PROTEKTIONISM - ETT VÄGVAL
Vid mitten av 1800-talet hade de liberala ideerna segrat i flertalet västerländska stater.
Handelstvång och skråväsende hade fått ge vika för fri näringsutövning och utrikeshandeln
hade befriats från de murar i form av importförbud och höga tullar, som länge omgärdat
den nationella marknaden. En milstolpe på frihandelspolitikens väg var Storbritanniens
avskaffande av spannmålstuUarna år 1846. Andra länder tog ungefär samtidigt liknande
steg, Sverige för sin del år 1857, då tullarna påjordbruksprodukter avskaffades.
Frihandelsepoken skulle emellertid inte bestå mer än några årtionden. Den transoceana
spannmålsodlingen kom på grund av sjötransporternas förbilligande att konkurrera på den
västeuropeiska marknaden. Utbyggnaden av det ryska järnvägsnätet medförde en ström
av spannmål även från öster. Den ökade konkurrensen var den huvudsakliga anledningen
till den depression som drabbade del västeuropeiska jordbruket från mitten av 1870-talet
och som varade i omkring 20 år. Motmedel utgjordes av tullar. Sverige införde tullar på
främst spannmål år 1888, alltså för hundra år sedan. Flertalet europeiska länder beträdde
samma väg. Undantag utgjorde främst Danmark och Nederländerna, som inriktade sitt
jordbruk på animaliska produkter för export på i första hand Storbritannien som från
denna tid ända fram till för några årtionden sen var världens främsta importör av jordbruksprodukter och livsmedel.
I detta sammanhang må nämnas, att protektionismen spred sig från jordbruket över till
andra näringsgrenar, som under slutet av 1800-talet också kom att kringgärdas av tullar.
Tullskyddet i ett land drev vidare fram tullskydd i andra länder och tullarna började
användas som handelspolitiska vapen.
Efter första världskriget anknöt man så småningom till den handelspolitik, som tillämpades före detsamma och för vilken tullarna utgjorde dominerande medel. Det skydd som
under första hälften av 20-talet gavs åt jordbruket i de flesta västeuropeiska länder, var
ganska måttligt, vilket sammanhängde med att dessa länder till följd av krigets verkningar
då ännu hade att kämpa med underskottsproblem och importen ä nnu skedde till förhållandevis höga priser.
Vid mitten av 1920-taJet hade man i stort sett övervunnit den av kriget åstadkomna
försörjningskrisen på livsmedelsområdet. Importbehovet min skade och den utländska
konkurrensen började kännas besvärande. Resultatet visade sig snart. I januari 1924 hade
ungefär två tredjedelar av de västeuropeiska länderna tullfrihet på vete. I januari 1929,
alltså innan depressionen satte in, var proportionerna omkastade. I flertalet av de länder,
där redan 1924 fanns vetetull hade dessutom tulltaxorna höjts. Vete har här endast anförts
som exempel på den utvidgning av tullskyddet för s pannmål och andrajordbruksprodukter
som ägde rum under senare hälften av 1920-talet.
Även om det sålunda redan åren före 1930-talets depression skedde e n viss upprustning
på det agrarprotektionistiska området, får man hålla i minnet, att den till väsentlig del
endast innebar en återgång till förkrigstidens förhållanden. Såsom nyss nämnts kä nnetecknades den första efterkrigstiden av ett förhållandevis måttligt s kydd för det västeuropeiska
jordbruket.
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Vidare tillgrep man ännu i slutet av 1920-talet i huvudsak endast tullar som s kydds medel. Den omläggning av jordbrukspolitiken, som blev följden av 1930-talets depressio n,
innebar en väsentlig s kärpning av protektio nis men inte blott genom ytterligare kraftiga
tuUhöjningar utan även ge nom införandet av andra medel fö r att skydda hemmamarknaden, främst kvantitativa restriktioner av olika slag som vi känner bland annat från vårt
land. Denna typ av protektionis m har i sto rt sett blivit bestående fram till våra dagar, med
avbrott dock för andra värld skriget och de närmast efterföljande åre n.
Detta krig medförde nya problem och därmed delvis a ndra vägar för jordbrukspolitiken .
Men det bör fra mhållas, att det då uppbyggda regleringssystemet , särskilt i fråga o m
inhemska åtgärder, i många stycken bibehållits även sedan mera »normala » förhållanden
inträtt. Man kan därför säga, att de j ordbruksregleringar, som för närvarande finns i
flertalet länder, utgör en kombination av 1930- och 1940-talens regleringssystem.
Till en början var tanken med den nya protektionismen att den s kulle avvecklas eller i
varje fall mjukas upp när tiderna återgått till det normala , som man o fta uttryckte saken.
Rätt snart drog man emellertid på ansvarigt håll allmänt den slutsatse n av hä ndelserna
under mella nkrigstiden , att det var fråga om en långvarig e ller till och med permanent kris,
sammanhängande med att produktionen i j ordbruket på grund av produktionsfaktorernas
trögrörlighet och de n fria konkurrensen mellan jordbrukarna tend erade att öka kraftigare
än den endast sakta växande efterfrågan. Allt fle r länder kom att besväras av överskott ,
som måste dumpas ut på den internationella marknaden. Vi har härigenom utan tvivel
kommit in i e n ond cirkel. Bilde n av en fri världsmarknad försvagas a llt mer, inte minst
genom tillkomsten av EG.
Den klassiska protektionismen är förstärkt också med nya inslag i fo rm av ekonomis kt
stöd i and ra former än tullar och importavgifter - inte minst USA har visat s ig uppfinningsrikt. Jag tänker här inte bara påjordbank i o lika former, utan även på andra mera direkta
ekonomiska stödformer. Sådana finns det gott om numera, även inom de västeuropeiska
länderna.
3. REGLERINGSSAMHÄLLET VÄXER FRAM
Såsom redan anfö rts har modern svens k jordbrukspolitik sina rötter i 1930-talet, då den
internationella depressionen och jordbrukskrisen tvingade fram åtgärder frå n statlig sida
för att skydda det inhemska jordbruket från verkningarna av de låga priserna på den
internationella marknaden.
Under åren 1930-1934 infördes i Sverige successivt fö r o lika jordbruk sprod ukter prisstödjande åtgärder av skilda slag, frä mst i form av gränsskydd (införselavgifter, kvantitativa begränsningar av importen) men även andra regleringsåtgärder (stöd för lagring och
export m. m.). Medel för att finansiera prisregleringarna erhölls geno m avgifter på avsaluproduktionen (förmalningsavgifter samt mjölk- och slaktdjursavgifter), avgifter på importerade fodermedel samt i vissa fa ll genom direkta statliga bidrag.
Mest långtgående var det regleringssystem som 1932 infördes för mjölk och mejeriprodukter och som innebar, att man sökte utjämna lönsamheten för ol ika produkter, så att
mjölkproduce nterna e rh öll i stort sett samma mjölkpri s, oavsett vilken användning mjölken fick efter leveransen till mejeri. Grunderna i detta clearingsystem kvarstår fo rtfarande
liksom, i hu vudsak , de regleringsanordningar i övrigt som på 1930-tale t infördes i fråga om
mjö lk och övriga jordbruksprodukter.
Av stor betydelse för den fortsatta jordbruks politikens utveckling fick krisu ppgörelsen
1933 (» kohandeln ») mellan de socialdemokratis ka pa rtiet, bondeförbu ndet och enskilda
medlemmar av den borgerliga vänstern. Denna uppgörelse syftade till åtgärder för att häva
eller mildra arbetslösheten inom industrin , samtidigt som prisstöd skull e lämnas för
jordbruksprodukter. Breda folkgruppers låga inkomster medförde vid denna tid sänkt
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efterfrågan på åtminsto ne d yrare li vsmedel. För jordbru kets del innebar kri suppgörelsen,
att den redan geno mförda pris po litiken fic k en fastare politisk fö rankring. Samtidigt kan
grunden sägas ha lagts till den modernare arbetsmarknadspolitiken, den fulla sysselsättningens politik. I dagens politiska diskussio n glö ms ofta bort, att arbetsmarknaden är väl
så genomreglerad som li vsmede lsmarknaden. Inflyttningen av arbetskraft utifrån sker i
ordnade former, främst därigenom att in vandrad arbetskraft inte tillåts att ta anställning
med lägre lö ner än den inhemska arbetskraften .
Året efter det krisuppgörelsen träffats, alltså 1934, fastslogs fö r första gången en
jordbrukspolitisk eller närmast en pris politisk målsättning, innebärande att ma n skulle
söka anpassa de n genomsnittliga prisnivån på jordbruksprodukter till att ligga 20-25 %
under medel nivån åren 1925- 1929; i början av 30-tale t hade priserna legat mycket lågt ,
varför denna målsättning innebar en höjning av priserna. År 1937 fastställdes unde r intryck
av begynnande högkonjunktur, att man borde söka geno msnittligt uppnå nivån nyssnämnda år. Av särskilt intresse är, att priserna på de enskilda produkterna skulle fä variera
+ - 15 % i förhållande till den angivna medelprisnivån.
Tanken bakom detta system återkom i det prissystem som geno mfördes 1956, nu i mera
preciserad form , och som fortfarande i huvudsak kvarstår. (» Inom vissa gränser fas ta
införselavgifter».)
Även i övrigt geno mfö rdes i mitten av 1930-talet en samordning av prispolitiken, i det att
de olika prisregleringarna 1935 sammanfördes under ett nybildat statligt ver k, Statens
Jordbruksnämnd. U nder krigsåren och e fterkrigsåren fick detta verk de lvis nya, av
försörj ningskrisen föranledda uppgifter, de nna tid med namnet Statens Livsmedelskommission.
Ytterligare ett steg på den jordbrukspolitiska samordningens väg avsågs att tas i och
med tillsättandet av 1938 årsjordbruksutredning. I direktiven till denna utredning angavs,
att jordbruksbefolkningen borde ges en i fö rhålla nde till andra befolkningsgruppe r skälig
levnadsstandard och a tt detta skulle förenas med en elTektivitetsfrämjande prispolitik.
Arbetet inom 1938 års jordbruksutredning avbröts efter andra världskrigets utbrott
påföljande år. Det blev nu angeläget att , samtidigt so m produktionen stimulerades, prisstegringen på jo rdbruksprodukter och andra livsmedel dämpades med hä nsyn till konsumenternas intressen. Till grund för avvägningen mellan producent- och konsumentintressena lades från 1940 en totalkalkyl över jordbrukets intäkter och kostnader, den s. k.
jordbrukskalkylen. I de nna kalkyl, som ko m att bestå som prispolitiskt instrument fram till
1956, betraktas he la det svenska jordbruket so m en enhet. Vid de förhandlingar som nu
började föras, i former som sedermera delvis ändrats , gällde som princip att avväga
produktpri serna så, att totala intäktbeloppet utvec klade sig i pro portion till kostnaderna. l
kostnaderna inräknades ersättning för j ordbrukarnas familjemedlemmars och den lejda
arbetskraftens insatser.
Såsom förut framhållits har det prisregleringssystem för jordbruksprodukter, som
byggdes upp under 1930-ta let i sina grunddrag blivit bestående . U nder detta årtionde
tillkom också ett särskil t regionalpolitiskt prisstöd till jordbruket i norra Sverige. Även ett
småbrukarstöd infördes under denna tid .
Medan de n pris politik på jordbrukets o mråde , som tillämpats under senare decennier,
byggdes upp i sina bestående huvuddrag redan på 30-talet , var så inte fallet med rationaliseringspolitiken. (Här bortses från mark- och jordpolitiken). Visserligen fanns seda n
början av 1900-talet den så kallade egnahemsverksamheten, men denna hade till syfte att
förbättra den egendo mslösa jordbruksbefolkningens ställning och verkade snarare återhållande på ratio naliseringen. I samba nd med 1930-talets kris expanderade verksamheten
kraftigt och under denna tid skapades ett stort antal s. k . a rbetarsmåbruk. Under intryck
av den i slutet av 1930-talet rådande högkonjunkturen omorganiserades egnahemsverksamheten med sikte på att bilda bärkraftiga familje- och stödjordbruk. Denna omläggning
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kan på visst sätt sägas fö rebåda modernare rationaliseringspolitik. Någon samordning med
prispolitiken eller inordnande under en övergripande jordbrukspolitisk målsättning var det
då fortfarande inte fråga om.
Det har som förut antytts efterhand blivit alltmer uppenbart , att krisen för jordbruket
under mellankrigstiden inte var en tillfällig företeelse uta n bottnade i bestående anpassningssvårigheter, som står i samband med den fortgående industrialiseringen och omstruktureringen i övrigt av samhället.
Kort uttryckt består dessa svårigheter i att utbudet au jordbruksprodukter, på grund au
tröghet i strukturomuandlingen i jordbruket och snabbheten i de drifttekniska frams tegen,
tenderar att tillväxa snabbare än den köpkraftiga efterfrågan på livsmedel. U-länderna har
visserligen stora livsmedelsbehov men inte tillräcklig köpkraft.
Eftersom utvecklingen varit och är likartad i praktiskt taget alla lä nder i den industrialiserade (väst-)världen , tenderar priserna på jordbruksprodukter i internationell handel att
pressas ned till en nivå som särskilt för länderna »i den gamla världen » är helt otillräcklig
för att ge rimlig utkomst åt lantbrukarna . Jordbruket i »den nya världen » har, på grund av
bland annat för modern teknik bättre lämpad struktur i a llmänhet klarat sig något bättre.
Som exportör är det också prisledare för flertalet av jordbrukets stapelvaror. Västeuropas
konkurrensförmåga gentemot de transoceana exportländerna har mestadels varit rätt
begränsad , detta trots den s nabba strukturutveckling jordbruket i vår världsdel undergått
under framför allt efterkrigstiden och varibland ofta e tt statligt rationaliseringsstöd varit en
pådrivande faktor.
Den bild som här skisserats av bakgrunden till dagens svenska jordbrukspolitik är
givetvis något förenklad . Det torde ändå ha klarlagt att modern jordbrukspolitik knappast
kan betecknas som en krispolitik utan att den utgör ett viktigt led i en permanent politik
syftande till att underlätta jordbrukets a npassning till den samhällsekono mi ska utvecklingen. Det är först på 1980-talet som denna politik på allvar ifrågasatts under trycket främst av
en världsmarknad som alltmer kommit att bli en överskottsmarknad med priser långt under
de priser som i västvärlden behövs för att ge någorlunda lönsamhet inom jordbmket.
Det är här angeläget att påpeka att jordbrukets snabba, av många som alltför snabb
betecknade utveckling de senaste decennierna, främst förklaras av den starka och i stort
sett oavbrutna tillväx ten av samhällsekonomin i dess helhet. Den industriella högkonjunkturen under efterkrigstiden skulle å andra sidan inte ha varit möjlig utan att arbetskraft från
lantbruket (jordbruket, skogsbruket) samt från utlandet sökt sig till expanderande näringsgrenar. Utfl yttning av folk från det svens ka la ntbruket under efterkrigstiden har, som förut
nämnts, varit s nabbare och lå ngt mer omfattande än emigrationen på sin tid. Jordbrukspolitiken (och arbetsmarknadspolitiken) har i de nna process varit av relativt underordnad
betydelse men samtidigt lå ngt ifrån betydelselös i sin strävan att göra processen så smidig
som möjligt för de enskilda individerna.
Att utglesninge n av lantbruket och därmed av landsbygden har skapat en rad problem
för de kvarvarande har förs t relativt sent föranlett en ny syn på lantbrukets regionalpolitiska betydelse och därmed i viss utsträckning påverkat bland annat jordbrukspolitiken.
Man kan beträffande mellankrigstiden inte tala o m någon övergripande jo rdbru kspolitisk
målsättning, om inte som sådan betecknas de mål som, första gången år 1934, uppställdes
för prispolitiken . Det är först i och med 1947 års jordbrukspolitiska beslut som man finner
en klart uttalad central må lsättning (huvudmålsättning) för jordbrukspolitiken i Sverige.
Ett mer eller mindre klart inkomstmål ingår i detta liksom i 1967 och 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Även i 1984-85 års li vsmedelspolitiska beslut som trots namnet får betecknas som ett jordbrukspolitiskt beslut finns inkomstmål som ett delmål. Uttalanden
och/eller preciseringar röra nde produktionens lämpliga storlek , ett produktionsmå/, ingår i
alla de tre jordbruksbesluten och också i det livsmedelspolitiska.
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Inkomst- och produktionsmålen (eller målsättningarna) kan betecknas som de centrala
målen eller huvudmålen. De främsta medlen i modern jordbrukspolitik utgör prisstöd och
rationaliseringspolitik (andra benämningar kan också användas, såsom prispolitik respektive rationaliseringspolitik). Ibland uppsättes »mål» (eller syften) även för de jordbrukspolitiska medlen, alltså »rationaliseringsmål» och »prismål» (även beträffande dessa finns
språkliga varianter).
Ett småbrukarstöd fanns med från början. Det slopades visserligen 1967, och har sedan
med delvis annat syfte och en något förändrad form återkommit under benämningen
låginkomstsatsning. Nämnda år infördes ett omställningsstöd i olika former, vilket i sin tur
slopats i samband med 1977 års jordbrukspolitiska beslut.
Det är i och för sig självklart, att jordbrukspolitiken måste utformas under hänsynstagande även till konsumenternas intressen. Det är emellertid först 1977 som man fullt ut
klart formulerat en konsumentmålsättning, även om konsumentintressena tydligt skjutits
fram redan tidigare.
Beteckningen livsmedelspolitik på 1984-85 års beslut är en markering av att konsumentintressena nu satts i förgrunden , även om man i utredningsarbetet som föregått beslutet
inte genomfört ett djupgående inträngande i de senare leden (förädlings- och distributionsleden i livsmedelskedjan).
Mark och jordpolitiken innefattas visserligen inte i de jordbrukspolitiska principbesluten
men utgör en väsentlig del av rationaliserings politiken i vidare mening, eftersom villkoren
för förvärv av jordbruksfastighet ger en yttre ram för det statliga rationaliseringsstödet.
Fram till I juli 1979 gällde en jord förvärv slag som tillkom 1965 , alltså två år före det
jordbrukspolitiska beslutet 1967. En ny jordförslag trädde i kraft den I juli 1979. Denna
gäller fortfarande, om än med vissa modifikationer (med omtvistad betydelse), tillkomna
1987.
4. JORDBRUKSPOLITIKENS MAGNA CHARTA
Av efterkrigstidens tre jordbrukspolitiska beslut (Liksom det livsmedelspolitiska beslutet
av år 1984-85) får det förstnämnda , som i det väsentliga byggde på 1942 årsjordbrukskommittes 1946 avgivna betänkande, utan vidare betecknas som det viktigaste. Ibland har
detta riksdagsbeslut därför benämnts »jordbrukspolitikens Magna Charta». Det banbrytande för 1947 års beslut var, att man i detta för första gången knöt samman prispolitiken
med rationaliseringspolitiken. Utan att underskatta betydelsen av 1967 och 1977 års
jordbrukspolitiska beslut liksom det livsmedelspolitiska beslutet 1984-85 låter sig sägas,
att dessa utgjort en tidsmässig anpassning till de riktlinjer för jordbrukspolitiken som drogs
upp 1947. I riksdagsbeslutet (propositionen) sistnämnda år angavs riktlinjerna för jordbrukspolitiken sammanfattningsvis på följande sätt:
Det närmaste målet bör vara att bereda jordbruksbefolkningen möjlighet att uppnå och bevara
jämställdhet i inkomsthänseende med andra befolkningsgrupper. För att detta ska bli möjligt bör
staten lämna jordbruksproduktionen ett gränsskydd gentemot utlandet. Vidare bör staten medverka
till en omfattande rationalisering inom jordbruket i syfte att nedbringa jordbrukets produktionskostnader. En dylik rationalisering torde vara en av förutsättningarna för nyssnämnda inkomstförbättring.
Särskild uppmärksamhet bör i rationaliseringsarbetet ägnas behovet av en förvandling av sådana
brukningsenheter som med hänsyn till storlek och form icke kunna anses som lämpliga under
nuvarande förhå.Jlanden . Bland annat på grund av vikten av att nyssnämnda gränsskydd skall bli fullt
effektivt bör man vid utformningen av rationaliseringsåtgärderna utgå ifrån att produktionen ej bör
vara större än an den väl ligger inom ramen för de inhems ka avsättningsmöjligheterna. Då stöd i
princip icke bör lämnas för export av jordbruksprodukter, torde nu en begränsning i praktiken
tämligen lätt giva sig själv.

Inkomstlikställigheten preciserades på jordbrukssidan att avse s. k. basjordbruk (brukningsenheter med 10 till 20 hektar å ker och någon skog). På längre sikt tänkte man sig en
övergång till s. k. normjordbruk (med 20-30 ha åker).
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Nyss a nförda c itat klargör den hu vudsakliga innebörden av 1947 års riksdagsbcslut, dess
mål och medel. Det centrala målet utgjorde otvivelaktigt inkomstmålsättningen , de huvudsakliga medlen för att förverkliga denna ett statligt prisstöd , väsentligt utformat som ett
gränsskydd med införselavgifter, och en av det allmänna befrämjad rationalisering. Jordbruket förutsattes i h uvudsak vara inriktat på hemmamarknaden. Man angav därmed även
vad som sedermera betecknades som produktio nsmålsättning. Vidare förutsättes under en
övergångstid ett fortsatt småbrukarstöd i form av s. k. producentbidrag för mjölk till
brukare med 2-10 hektar åker.
Det skulle föra all tför långt att i denna översikt år från år teckna alla de förändringar som
jordbrukspolitikens mål och medel (prispolitiken och ratio nali seringspolitiken) undergått. I
stället har valts att ur det jordbrukspolitiska skeendet utvälja vissa delar eller frågeställningar för ett närmare studium.

5. 1947, 1967 OCH 1977 - EN MÅLANALYS

I de tre jordbrukspolitiska besluten 1947, 1967 och 1977 har målet eller målen för jordbrukspolitiken formulerats på ett sådant sätt , att man knappast på ett helt invändningsfritt
sätt kan uppsätta e tt likartat mål-mede l-schema för vart och e tt av de olika besluten. Det
sche ma som i skilda sammanhang har upprättat s, letar man förgäves efter i stats makternas
beslut. Det utgör efterhandskon struktioner för att underlätta jämförelser mellan de tre
besluten. Termerna inkomstmål och produktionsmål är väl a nvändbara vid dylika
jämförelser även om de inte varit med så att säga från början. Mer tveksam kan man ställa
sig till termen ratio na liseringsmål (effektivitetsmål) som något oegentligt kommit att presenteras som ett mål tillhörande samma kategori målsättningar som inkomst- och produktionsmålen (i det livsmedelspolitiska beslutet 1984-85 har rationaliseringsmålet »fallit
bort »). Att man i jordbrukspolitiken liksom i annan ekonomisk politik bör söka främja
effektiviteten är en självklarhet knappast motiverande beteckningens mål. Ratio naliseringspolitiken liksom prispolitiken utgör medel för uppnående av de jordbrukspolitiska
målen, huvudmålen o m man så vill säga, alltså inkomst och produktionsmålen (numera har
tillkommit ett konsumentmål). Uttrycket övergripande målsättning, som ibland också
kommer till användning (bl. a. i direktiven till 1972 års jordbruksutredning) kan betecknas
som ett sammanfattande uttryck för jordbrukets huv udmål »och målen för med len ». Om
man studerar 1947, 1967 och 1977 års principbeslut från mål-medel-synpunkt finner man
följande.
l 1947 års riksdagsbeslut, som utan vidare måste betecknas som det grundläggande
jordbrukspolitiska beslutet i vårt land , heter det att »det närmaste målet bör vara att
bereda jordbruksbefolkningen möjlighet att uppnå och bevara jämställdhet i inkomsthänseende med andra befo lkningsgrupper». För att använda en senare anvä nd termi nologi var
det här fråga om inkomstmål. Det tal as 1947 om inkomstlikställighet för den som drev s. k.
basjordbruk (enheter med 10-20 hektar åker). Målet s kulle uppnås medel st ett gränsskydd
(främst införselavgifter; livsmedelssubventioner tillkom i huv ud sak först 1973) och rationalisering. Termen produktionsmål förekommer inte i 1947 års beslut men det anges att
produktionen ej bör vara större än att den väl ligger inom ramen för de inhemska
avsättningsmöjligheterna.
Av riksdagsbeslutet framgår klart att prisstödets syfte var att säkerställa ink omstlikställigheten, även om produktionen s kulle bli större än som nyss nämnts. I såväl prispoliti ken
som rationaliseringspo litiken är basjordbruk utgångspunkten . De teknis ka medlen för
prispolitiken är gränsskydd oc h marknadsregleringar, för rationaliseringspolitiken lån
(lånegarantier) och bidrag.
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Ett småbrukarstöd fö rutsätts utgå under en inte närma re preciserad övergångstid .
l riksdagsbeslut 1967 anges att jordbruks politiken »under den framtid som kan överblickas bör inriktas på att, samtidigt som e n viss minskning av produkt io nens o mfattning
sker, e n fortsatt snabb rationalisering frä mjas och att prissättningen på j ordbruks produkter
fortlöpande avvägs med beaktande av samhällets, jo rdbrukarna s och konsumenternas
intressen».
Citatet kan betecknas som den övergripande målsättningen i 1967 års beslut. Någon
likna nde uppsummering fa nns inte 1947. Klart står emellertid, att produktionsmålet här, i
form av krav på en minskning av produktionen, i mo tsats till beslutet 20 år tidigare, intar
en central ställning. Det kan dock diskuteras, huruvida riksdagsbeslutet innebar en direkt
accept av 1960 års jordbruksutrednings målsättning om 80 % självförsörj ningsgrad mot
slutet av 1970-talet. Något preciserat inkomstmål i likhet med 1947 års beslut finns inte ,
även o m det i alJmänna orda lag talas o m a tt de i jordbruket sysselsatta bör få möjlighet att
bli delaktiga i den allmänna standard stegringen. I 1967 års beslut markeras på ett tydligare
sätt än 1947, att man vid prissättningen måste beakta kon sume nternas intressen.
Som riktlinjer för prissättninge n angavs återhållsa mhet. Anknytningen till bestä md
sto rleksgrupp av jordbruk finns ej längre med. De prispolitiska medlen ä r oförändrade. 1
ratio naliseringspolitiken finns inte någon övre storleksgräns för de företag so m skall kunna
få statligt stöd . Omstäl lningsåtgärde r syfta nde till att underlätta övergång till andra yrken
införs, som ett komplement till den allmänna arbetsmarknadspolitike n. Småbrukarstödet
slopas successivt.
Vid en direkt jämförelse mellan mål och medel i 1947 respe ktive 1967 års riktlinjer finner
man otvivelaktigt stora skillnader, även o m ordet omvälvning ä r alldeles för starkt. Vid ett
annat betraktelsesätt blir kontinuitete n mer påfallande , nämligen om man jämför 1967 års
beslut med vad som gällde omedelbart fö re de tta beslut. 1947 års j ordbrukspolitiska
progra m var flexibelt. Tidsbunde nheten fanns där visserligen men även ett sto rt mått av
framsynthet. Principbeslutet av 1947 tillät modifikationer, utan kullkastand e av grundvalarna. Under 20-årsperioden 1947 till 1967 företogs successivt en hel del ändringar i den
jordbrukspolitik som stadfästes 1947. Den centrala målsättningen kvarstod dock oförändrad under hela 20-årsperioden, även om den i praktiken kom att urholkas.
I 1977 års riksdagsbes/ut presenteras, liksom 1947 men i motsats till 1967, ett inkomstmål som en central målsättning då det anges att »ett huvudsyfte med jo rdbrukspolitiken
bö r vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta ino m jordbruket i alla delar av landet en
ekonomisk och social standard som är likvärdig med den so m jämförbara grupper uppnår.
Vidare bör j ordbrukspolitiken ha till mål att tillgodose konsume nternas krav på säker
tillgång på livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser. »
Det c iterade ger klart uttryck fö r att inkomstmålet återgetts en central ställning i
jordbrukspolitiken även o m i motsats till 1947 någon precisering ej skett. I andra sammanhang anges politike ns inriktning på familjejordbruket , uta n att det preciseras vad som
avses härmed.
Kvar från 1967 står en avvägning mellan producent- och konsumentintressena. Produktionsmålet fixeras genom att det anges att utgångspunkten för jordbrukspolitiken bö r vara,
att landets naturliga resurser för jo rdbruksproduktionen skall utnyttjas. Den brukningsvärda jorden skall utnyttjas, vilket innebär att areal och åkerjord bi behålles i stort sett
oförä ndrat. Produktionsminskningskraven från 1967 har alltså fått falla.
K var från 1967 står också att det ej anges någon speciell grupp till vilke n jä mförelserna
skall knytas. De prispolitiska medlen från 1947 och 1967 kompletteras med livsmedelssubventioner och styrmedel i syfte att begränsa sto rproduktio nen på animalieområdet. Inga
större förändringar ske r i rationaliseringspolitiken, bortsett från att den allmä nna inriktningen på familjejordbruket satt sina spår i den nya rationaliseringsförordninge n.
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Småbrukarstödet har på sätt och vis återkommit, nu i form av s. k. låginkomstsatsning.
Omställningsstödet från 1967 avvecklas.
Det bör ånyo understrykas , att man 1967 inte på en gång växlade över till den jordbrukspolitik som då fastställdes. Motsvarande gäller 1977 års beslut. Man fin ner att under
perioderna 1947 till 1967 och 1967 till 1977 skedde förändringar i den faktiska jordbrukspolitiken utan att någon formell ändring av principbeslutet företogs. Rätt långt innebar 1967
års beslut en stadfästelse av den politik som redan fördes och motsvarande gäller 1977 års
beslut.
Om båda besluten gäller, att de till sin struktur följer jordbrukspolitiska riktlinjer från
1947. Det livsmedelspolitiska beslute t 1984-85 skiljer sig till strukturen men ej så mycket
till innehållet från de tidigare jordbrukspolitiska principbesluten.
För min del betraktar j ag som tveksamt att beteckna 1980-talets livsmedelspolitiska
beslut som »likvärdigt» med de tidiga jordbrukspolitiska besluten under efterkrigstiden.
1983 års livsmede lskommittes (LMK 83) översyn omfattar bland annat inte rationaliseringspolitiken. Uppföljningen av vissa de lar av den kommittens arbete skedde inte genom
parlamentarisk utredning utan genom en enmansutredni ng utförd av chefen för Statens
Pris- och Kartellnämnd. Det livsmedelspolitiska beslutet utgör ett inslag i den jordbrukspolitiska turbulens som kännetecknar större delen av 1980-talet, sammanhängande med
den överskottskris som utgör jordbrukspolitikens vånda i hela den västliga industrivärlden.
6. PRODUKTIONSMÅL OCH BEREDSKAP
Gud och soldaten vördar vi,
när i tider av nöd de står oss bi,
men när faran är över och fyllda är faten,
glömmer vi Gud och föraktar soldaten.

Det har berättats att Winston Churchill någon gång under sin premiärministertid efter
andra världskriget uppvaktades av krigs veteraner - troligen från första världs kriget - med
begäran om högre pension. Winsto n Churchill citerade då den strof som här presenteras.
Budskapet var rätt klart. Sätter vi in ordet bonden i stället för soldaten i strofen, ka n den
gott illustrera en sanning som även gäller för jordbrukspolitiken. Det är lättare att få till
stånd en jordbrukspolitik som uppfattas som positiv inom lantbruket i tider, när det
internationellt och nationellt råder brist på li vsmedel, än i en motsatt situation.
I samtliga jordbrukspo litis ka beslut (1947, 1967 och 1987) liksom i det livsmedelspo litiska beslutet 1984-85 ingår en produkt ionsmålsättning, med olika tyngd och skilda fo rmuleringar. Mer eller mindre klart uttalat utgör livsmedels beredskapen vid krig och avspärrning
utgångspu nkt för precisering av »jordbruksproduktionens lämpliga storlek». År 1947
befann vi oss på så kort tidsavstånd från andra världskriget att jordbrukets roll för
livsmedelsbe reds kapen inte behövde närmare motiveras, såsom däremot skett i senare
jordbrukspolitiska beslut, inbegripet 1984-85 års livsmedelspolitiska beslut. Enligt nu
gällande riktlinjer för jordbruks- och livsmede lspolitiken är huvudmålet för denna att den
skall trygga vårt la nds livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och
krig. Det kan diskuteras huruvida det var tack vare försynens skickelse eller skicklig
politik som Sverige kunde hå lla sig utanför de båda världskrigen. Det skulle föra för långt
att här nä rmare redogöra för vår försörjning under de båda krigen. Låt oss säga så hä r:
Särskilt mot slutet av det första kriget blev försörjningsläget kritiskt och hä lsotillståndet
hos det svenska folket mindre gott, vilket bland annat bäddade för spanska sjukans
härjningar och stor utbredning av engelska sj ukan . Det a ndra värld skriget medförde också
en del påfrestningar, förorsakade till en bö rjan väl så mycket av två mi ssväxtår som av
verkningarna av den partiella handelsavspärrningen. Men produktionen kunde efter en
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omställning från animalier till vegetabilier rätt väl tillgodose livsmedelsbehovet efter
ransonering. Folkhälsotillstå ndet snarare förbättrades under de nna tid o m man tär tro den
läkarvetenskapliga sakkunskapen. Att jordbruket så väl kunde fylla sin försörjningsfunktion trots den begränsade impo rten av vissa produktionsmedel kan synas rätt märkligt,
men förklaras bland annat av det svenska jordbrukets stora fra msteg produktionsmässigt
under mellankrigstiden och att vi nu har en fungerande uppsamlings- och förädli ngsapparat
för övrigt dominerad av la ntbrukskooperationen. Framför allt hade vi ännu inte blivit så
beroende av o mvärlden för att upprätthålla produktionen i jordbruket som vi är idag.
Denna sårbarhet har med all tydlighet klarlagts i de beredskapsanalyser som företagits i
samband med det jordbrukspolitiska utredningsarbetet under senare år.
Svenskt jordbruk är a lltjämt av sådan storlek , att det i fredstid gott och väl kan
tillgodose vårt behov av livsmedel. Inte minst under 1960-talet, då del svenska näringslivet
starkt expa nderade och exportindustri n ropade efter arbetskraft, diskuterades på allvar en
drastisk nedskärning av jordbruksproduktionen. 1960 år s jordbruksutredning ansåg det
möjligt att redu cera produktionen till 80 % självförsörjningsgrad i fred utan att man
riskerade folkhälsan under en handelspolitisk avspärrning.
Från uteslutande samhällsekonomisk synpunkt ansåg utredningsmajoriteten eljest att
den fredsmässiga produktionen borde kunna skäras ned mer än till att motsvara 80%
självförsörjningsgrad. Utredningen prövade , innan den fastställde detta tal, frågan i vilken
omfattni ng det ur försörjningsstrategisk och samhällsekonomisk synpunkt var önskvärt
och ur teknisk synpunkt möjligt att bygga beredskap på lagring och i vilken utsträckning
den borde byggas på löpande produktion, såsom dittills huvudsakligen ske tt. Efter grundliga studier av frågan kom man inte oväntat fram till den slutsatsen, att lagringsvägen syntes
möjlig i huvudsak för vegetabiliska produkter, varvid bland annat lager av brödsäd vid
behov även kunde utnyttjas för utfodring. Med hänsyn till att animaliska produkter inte
kan lagras längre tid utan ganska snart måste omsättas (med därav följande ekonomiska
konsekvenser) kunde därför, som man uttryckte det, endast en mindre om än viktig del av
beredskapsbehovet tillgodoses genom lagring. Insikten härom ligger bakom det jordbrukspolitiska besluten 1967 och senare. År 1967:
»En god livsmedelsberedskap är en oundgänglig del av vårt totala förs var och en
förutsättning för vår traditionella neutralitetspolitik. Av grundläggande betydelse för denna beredskap är alt det i fredstid finns produktionsresurser och lager av livsmedel som vid
ett avspärrningsläge tryggar folkförsörj ningen. »
Motsvarande uttalande 1977 inleddes med orden: »För egen de l a nser jag att e n god
livsmedelsberedskap är en oundgänglig del av vårt totala försvar». Så här formulerades
1977 års produktionsmål »sammanfattningsvis».
»Produktionsmålet bör utformas med hänsyn till kraven på en god livsmedelsberedskap,
den internationella livsmedelssituationen, regionalpolitiska och samhällsekonomiska hänsyn samt miljövårdsskäl. Efter en samlad bedömning anser jag att produktionsmålet bör
utformas som delmål avseende åkerarealer, mjölkproduktionen och driftsinriktningen i
övrigt. Beträffande åkerarealen bör gälla att den brukningsvärda åkern bör utnyttjas för
jordbruksproduktion, vilket innebär ett bibehållande av ungefär nuvarande åkera real. Den
fredstida mjölkproduktionen bör med hänsyn till dess betydelse för livsmedelsberedskapen
upprätthållas vid en nivå som ungefär motsvarar konsumtionsbehovet på mjölkprodukter.
För övriga animalieprodukter bör eftersträvas alt balans i stort sett uppnås mellan produktion och avsättningsutrymme inom landet. Det överskott som uppkommit till följd av
målsättningen ifråga om å kerarealen bör i första hand utgöras av spannmål. »
Den brukningsvärda åkerjorden borde alltså utnyttjas för jordbruksproduktion och
mjölkproduktion upprätthål las vid e n nivå som ungefär motsvarar konsumtio nsbehovet av
mjölk- och mjölkprodukter. Åkern och nö tkreaturen kan betecknas som grundvalar i den
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svenska livsmedelsberedskapen. Levande djur är den enda tänkbara formen av lagring i
större skala av animalier.
Även nu gällande livsmedelspolitiska beslut föregicks av ett särskilt utredningsarbete
om jordbruket och livsmedelsberedskapen. Utredningsarbetet företogs efter i hu vudsak
samma metoder som använt s ino m de t kommittearbete som föregått 1967 och 1977 års
riksdagsbeslut. Detta innebar bland annat att man utgick från en treårs period för att ställa
om jordbruket från fredsförhållanden under en krissituation. I föreställningsbilden ingick
att ett framtida krig och efterföljande kris liksom första och a ndra världskriget s kulle
kunna sträcka sig över e n längre följd av år. Även i fortsättningen borde, heter det, vårt
land ha en betydande fredstida jordbruksproduktion som i stort sett motsvarar den
inhemska kon su mtionen. Resurserna i jordbruket bör i stort sett överensstämma med vad
som behövs för vår livsmedelsförsörjning, vår li vsmedelsbe redskap i enlighet med 1982 års
försvarsbeslut och för de utfäs telser som Sverige gjort i det internatio nella samarbetet mot
världssvälten. Mjöl kproduktio nen bör på sikt, under hä nsynstagande till den produktion
som behövs för att klara försörjningen med mjölk och mjölkprodukter i kris , a npassas till
en nivå som ungefärlige n motsvarar konsumtionsutrymme t för mjö lk och mejeriprodukter
i fred samt lö nsam export. En geografiskt väl d ifferentierad mjölkproduktion är angelägen .
Fö r en produktion utöver våra egna be hov bör jordbruket berör li vsmedel själva a nsvaret.
Ifråga om övriga animalieprodukter anges inte någon mer exakt produktionsvolym.
Nä ringen själv bör liksom hittills bära kostnaden för en produktio n av kött , fläsk , ägg och
broiler utöver den samhä llsekonomiskt moti verade. Näringen bör då ha frihet att producera en volym som är fördelaktig utifrån dess egna utgångspunkter. Anpass ningen av
produktionen bör ske under hä nsynstagande till den enskildes sociala och ekonomis ka
trygghet.
Vidare bör produktio nen på överskottsarealen tillsvidare liksom hittills utgöras av
spannmål. Samhället bör ta ett delansvar för överskottsarealens kostnader. Andelen för
samhället bör vara 40 %, medan näringe n svarar för 60 %, räknat vid normal skörd. Det bör
i första hand anko mma på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på
vegetabilieområdet skall leda till att samhällets de lansvar, finansieringen av överskottsproduktionen , kan upphöra. En s. k. utvärdering av anpassningsåtgärderna bör ske efter fem
år, varvid bedömning får göras om uppställda anpassningsmål uppnåtts också beträffande
kostnad sans varet.
År 1987 tog riksdagen ett nytt försvarsbeslut. Märkligt nog föregicks beslutet inte av
någon allmän debatt o m vå r livsmedels beredskap. Ifråga om uthållighetsber ed s kapen
innebar det nya försvarsbeslutet att man utgick från ett helt annat bered s kapsscenario än
tidigare. Vad avser mer kostnadskrävande åtgärder uppnås enligt 1987 års försvarsbeslut
tillräckligt hög säkerhet i försörj ninge n och trovärdighet hos vår säkerhets politik om man
räknar med:
- Ett upp till ett år långt förkrigsskede med gradvis min skande handel (fredsmässiga
förhållanden i periodens inledning och för de flesta varuområden och inte något totalt
handelsbortfall ens vid förkrigsskedets slut), v ilket av jordbruksnämnden tolkats som att
importen success ivt sj unker från 100 till 40 % av det normala för livsmedel och livsmedelsråvaror och till 20 % för insatsvaror för jordbruket.
- En några månader lång period med krig i vår o mvärld , eventue llt dras Sverige in, varvid
all utrikeshandel omöjliggöres.
- Ett skede efter krig i vår omvärld varvid utrikeshandeln inom något år gradvis återgår till
en acceptabel ni vå , vilket av jordbruksnämnden to lkas som att importen success ivt stiger från 0 till 100 % av det norma la.
Dessa planeringsförutsättningar innebär inte oväsentlig förä nd ri ng jämfört med den som
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hittills gällt för livsmedelsberedskapen. En mer omfattande utrikeshandel kan förutsättas
än den som tidigare legat till grund för planeringen.
Bedömningen av möjligheterna att före, under och efter ett krig upprätthålla en god
livsmedelsberedskap är här alltså annorlunda än vad som tidigare varit fallet. Som en
konsekvens härav skall genomföras en reduktion av beredskapslagren av insatsvaror till
jordbruket (främst handelsgödsel). Den krislängd och krisimport som man skall räkna med
i planeringen medför att alla beredskapslager av gödselmedel kan säljas. Lagren av
proteinfodermedel borde enligt riksdagsbeslutet visserligen principiellt förbli oförändrat,
men den ekonomiska ramen medför att lagren måste hal veras under den försvarsbeslutsperiod som sträcker sig fram till och med 1991 /92 . - Det är ganska uppenbart, att det i
realiteten varit budgetbekymren som styrt avrustningen av beredskapslagren.
Efter 1987 års försvarsbeslut har ställts frågan, hurudan Sveriges livsmedelsberedskap
egentligen är. Har vi fortfarande en god beredskap? Hur som helst kommer ma n inte ifrån
att den försvagats. Försvarsbeslutet innebär samtidigt på sätt och vis att statsmakterna
numera frångått de jordbruks- och livsmedelspolitiska riktlinjerna från 1985. I den särskilda utredning som är att betrakta som e n påbyggnad av LMK 83 (»Livsmedelspriser och
livsmedelskvalitet», SOU 1987: 44), behandlas sambandet mellan 1984-85 års livsmedelspolitiska beslut och det nya försvarsbeslutet. Det är här fråga om en enma nsutredning utan
deltagande parlamentariker: »Sammantaget innebär detta att reduceringen av den tänkta
avspärrningsperiodens längd ger ä ndrade grunder för den inhemska jordbruksproduktionen. Det finns således enligt föreliggande utrednings uppfattning inga försörjningsmässiga skäl att ha en egen jordbruksproduktion av den storlek som ligger till grund för 1985 års
livsmedelspolitiska beslut.»
Mat är makt, brukar hävdas, ibland med rätta och ibland på rätt tvivelaktiga grunder.
Hursomhelst är det oomtvistligt att brist på mat lede r till vanmakt , något som både
förfluten tid och nutid ger vittnesbörd om. Är Sveriges livsmedelsberedskap god?

7. INKOMST- OCH INFLATIONSREGLER
Förverkligandet av inkomstmålet enligt 1947 års riksdagsbeslut förutsatte att man närmare
preciserade vad som skulle förstås med inkomstlikställighet och hur man s kulle nå fram till
en sådan, genom olika jordbrukspolitiska åtgärder (prispolitik och rationali seringspolitik).
Det prissättningsinstrument som tillko mmit under andra världskriget, totalkalkylen över
jordbrukets intäkter och kostnader, den så kallade jordbrukskalkylen, var inte a nvändbar
för de inkomstjämförelser som skulle behöva utföras för fullföljande av 1947 års beslut om
inkomstlikställighet. I jordbrukskalkylen, som kom att bestå som prispolitiskt instrument
fram till 1956, betraktas hela det svenska jordbruket som en enhet. Vid de dåtida prisförhandlingarna gällde som princip att avväga produktionspriserna så, att det totala intäktsbeloppet för jordbruket utvecklades i proportion till kostnaderna. (Med senare terminologi
kan man tala om en kombinerad inflations- och inkomstregel.) I kostnaderna inräknades
ersättning för jordbrukarnas, familjemedlemmarnas och den lejda arbetskraftens insatser
enligt lantarbetarlön. Detta senare var e n omständighet som ledde till stark kritik.
Genom riksdagsbeslut 1955-56 slopades jordbrukskalkylen som underlag för fastställande av prisnivån på jordbrukets produkter. I stället utgick man , såsom förutsatts 1947, från
direkta inkomstjämförelser med bland annat typjordbrukskalkyler grundade på bokföring i
Lantbruksstyrelsens (sedermera Statistiska Centralbyråns) jordbruksekonomiska undersökning (JEU). I samband med att man 1956 träffade ett treårsavtal, uppstod problemet att
bevara den som uppnådd betraktade inkomstlikställigheten. I det syftet uppställdes två
särskilda så kallade spärregler, 5 %- och 6 %-reglerna, som tillsammans skulle utgöra ett
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skydd för jordbrukarna (i förekommande fall även för konsumenterna) mot effekterna av
starkare förändringar i världsmarknadspri serna på livsmedel och i det inhems ka penningvärdet. Detta var det förs ta försöket att geno m e tt fo rme lsystem gällande under en flerårig
avtalstid (tid för överensko mmelse, prisregleringsperiod , tillförsäkra jordbruket de intäkter som man enats om i förhandlingar (överläggningar) o m jordbrukspriserna . Flera försök
skulle följa under årens lopp.
Det skulle snart visa sig att det angivna spärregelsystemet inte fyllde sitt syfte att
åstadkomma inkomstlikstäUighet. Som målsättning för det sexårsavtal som träffades våren
1959 uppställdes att man under avtalsperioden skulle bereda jordbruket möjlighet dels att
följa med i den a llmä nna inkomstutvecklingen dels att successivt utjämna den inkomstkl yfta som ansågs föreligga, genom att jordbruket fick behålla den s . k. rationaliseringsvinsten.
En del av inkomstklyftan skulle doc k utfyllas redan geno m ett »engångslyft » av gränsskyddet den I september 1959.
I sexårsavtalet slopas 5- och 6 %-reglerna. I stället infördes 3 %-regeln, vars syfte var att
motverka, att förändringar i prisnivån på världsmarknaden samt kostnadsni våer för jordbruksföretagen påverkade lantbrukarnas realinko mster. Vidare tillko m den så kallade
inko mstregeln, vars syfte var att trygga att brukarnas arbetsinkomster följde den allmä nna
inkomstnivån (lönestegringen för jämförliga industriarbetargrupper).
Det prispolitis ka regelsyste met (»s kyddsnä t» om man så vill) har ä ndrats från tid till
annan, vilket utgör ett tecken på hur svårt det är att uppnå ett från oli ka synpunkter
godtagbart system. 1967 års jordbrukspolitiska beslut innebar visserligen att de st rikta
inkomstjämfö rel ser, som s tatsma kterna 1947 tänkt skulle ligga till grund för prissättningen,
under intryck av bland annat de praktis ka svårigheterna att utföra me ningsfyllda och
invändningsfria sådana jämförelser me llan jordbrukare och industrins löneanställda, fick
en reducerad betydelse i prissättningssammanhang. Ändock finner man under de följande
åren en strävan efter någon slags inkomstlikställighet och ett skydd åt jordbru ket för inte
minst inflatio nsbetingade kostnadsstegri ngar. Uppfinningsförmågan har varit stor och
mycket möda har ägnat s frågan. Ändock har livstiden för de olika »spärreglerna » i
allmänhet blivit rätt kort. Faktum är dock , att det inflatio nsskydd som tillko m 1971 med
vissa modifikationer kommit att kvarstå i sina huvuddrag. Utmärkande för detta regel system är, att det tillämpas hal vårsvis. Genom tillko msten av ett effekti vt inflationsskydd ,
knutet till ett särskilt produktionsmedelsprisindex (PM-index) har jordbruket fått någorlunda garantier jämfört med tidigare att de produktpriser som man kommit fram till vid
prisförhandlingarna inte skulle urholkas av e n pris- och kostnadsutveckling över vilken
jordbrukarna inte rår. I fråga om arbets- och kapitalkostnaderna i jordbruket har fältet i
stället blivit mer öppet , och »inkomstföljsamhet» har tolkats på o lika sätt genom åren.
Märkligt är, att man i detta sammanhang alltmer övergått till att beakta j ordbruket
(kostnadssidan) som en enhet, vilket på sätt och vis innebär en återgång till totalkalkyltä nkandet. Om man så vill skulle man som förut antytts kunna beteckna den gamla totalkalkylen för jordbrukets intäkter och kostnader som ett instrument för inflationsskydd åt
jordbruket. Det »spärregelsystem» som tillämpats under efterkrigstide n från och med
1955/56 har på det ena eller det andra sättet innehållit de två ko mponenterna inflationsskydd (i inskrä nkt betydelse) och inkomstföljsamhet, även om utformningen och benämningarna växlar. En annan sak är att prisförhandlingarna numera förs mer förutsättningslöst och »fritt » än tidigare.

8. VÅGRÖRELSER I RATIONALISERINGSPO LIT IKE N
Den strukture lla utvecklingen inom jordbruket har under efterkrigstiden varit snabbare
och mer omskapande än någonsin tidigare i modern tid. I mitte n av 1940-talet räknade
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jordbruket bortåt 300 000 brukningsenheter med minst 2 hektar å ker. Nu , mot slutet av 80lalet, har antalet dylika e nheter sjunkit till o mkring 105 000. Medelareale n åker har som
tidigare nämnts ungefär fö rdubblats. Parallellt med denna strukturella fö rändring har
växtod lingen liksom bo kapsskötseln på många sätt ä ndrats i sin inriktning.
Naturl igtvis är det främst den a llmänekonomiska utvecklingen som drivit fram strukturomvandlingen i jordbruket, samtidigt som denna möj liggjorts och fått en skjuts framåt av
de tekniska framstegen. Skeendet ha r varit likartat i alla länder i den västliga industrivärlden, nästan oavsett vilken jordbrukspolitik som förts och oavsett o m talen sökt leda
strukturutvecklingen på visst sätt eller inte .
En grundta nke i 1947 års jordbruk spolitiska beslut, och ma n kan gott säga även i de
följande besluten, var att prisstödet åt näringen s kulle kombineras med en av det all männa
befrämjad ratio nalisering. I 1947 års beslut s kedde också en direkt koppling mellan prisoch rationaliserings politiken, ett samband som med tiden allt mer kommit att försvinna.
lnkomstlikställighet skulle e nl igt 1947 års riktlinjer avse så kallade basjordbruk (10-20
hektar å ker plus s kog). Samtidigt inriktades rational iseringsverksamheten till en början på
bildandet av dylika jordbruk.
Efterkrigstidens statliga rationaliseringsverksamhet tog sin början den I j uli 1948 i och
med tillkomsten av lantbruksnämnderna, med uppgift att pröva jordförvärvsfrågor och
ansökningar o m lån (lå negarantier) och bidrag i rationaliseringssyfte. Geno m bes lut av
1959 års riksdag vidgades rationaliseri ngsverksamheten till att avse bildandet av sådana
enheter, som normalt kunde s kötas av en man eller två, utan att arbetskraft utanför deras
fa miljer anlitades, som därtill kunde beredas samma arbetsinko mst som erbjöds inom
jämförbara näringar. En väsentlig nyhet 1959 var också, att den yttre rationaliseringen
borde ske i nära a nslutning till driftsplaneringen. Hä rmed förelåg klara direktiv om en
samtidig avstämning av yttre rationaliseri ng och inre driftsrationalisering. Den företagsekonomiska helhetssynen inskärptes.
I enlighet med beslut av 1960 års riksdag infördes för norra Sverige en ny form av
rationalisering, ko ncentrerad rationalisering (KR-verksamhet , sedermera benämnd särskild rationalisering, SR-verksamhet). Denna rationaliseringsform ansågs nöd vändig på
grund av den starka dominan sen av ofullständiga brukningsenhe ter i dessa delar av landet.
Ändringar i jordförvärvslagstiftningen och i reglerna om ratio na liseringsstödet (lånegarantier, bidrag) har ofta s kett vid skilda tidpunkter. Rationaliseringslagstiftningen behandlas sålunda i det utredningsarbete som föregick 1947, 1967 och 1977 års jordbrukspolitis ka
beslut medan jordförvärvslagen inte ingick i de två sistnämnda besluten. De li vsmedel spolitiska beslutet 1984-85 innefattar varke n jordförvärvslagstiftningen eller rationaliseringsbestämmelserna.
Jordförvär vslagsliftningen fick 1965 en i vissa avseenden ändrad innebörd . Fram till dess
var syftet med lagstiftningen huvudsakligen socialt, nämligen att bevara jord och skog i den
lantbrukande befolkningens händer. År 1965 blev lagstiftningens syfte främst att hind ra
förvärv, som motverkade statens insatser till stöd för j ordbrukets och skogsbrukets
rationalisering. Vida re skulle den underlätta för aktiva jordbrukare att etablera sig och att
vidareutveckla sina företag. Samtidigt ma rkerade lagen ett jordbrukspolitiskt omtänkande
på så sätt, att den i motsats till sina föregångare gav ett visst företräde åt bl. a. förädlingsoch distributionsföretag, som åsyftade att tillgodogöra sig jordbruks- och skogsbruks produkter frå n egendomen i sin rörelse.
I den statliga rationaliseringsverksamheten gjordes i börja n av 1970-talet vissa ändringar. År 1971 infördes i norra Sverige en ny stödform (»B-stöd »), som gav möjlighet för
brukarna av »begränsat utvecklings bara» jordbruksföretag att erhålla lån och bidrag.
Enligt 1967 års beslut utgick sådant stöd endast till utvecklingsbara företag (»A-stöd »). I
södra och mellersta Sverige infördes 1972 en liknande stödform som »B-stödet », men
endast för mjölkproducenter.
20t-878038
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Ibland brukar hävdas att de n rationa li eringsverksamhe t som fastställdes 1967 (med
bestä mmelser i samma års ra tionaliserings kungö rel se) tog sikte på, eller i alla fall kom a tt i
stort sett gälla de »bättre bygderna» i frä mst södra och melle rsta Sverige. (I norra Sverige
fan ns doc k som förut nämnts den så kallade KR- eller S R-verksamhete n .) Redan 197 1
tillkom som oc k å nä mnts det så kall ade 8 -stö det i no rra Sverige och påföljande år
mjö lkstödet i övriga delar av la nde t. Hä rige nom blev det möjligt för den ~om drev
»begränsat utvec kl ingsbara brukningsenheter» a tt få lå negaranti och bidrag. Detta innebar
samtidigt e n geografi k bredd ning av den statligt ad mini strerade rationaliseringsverksamheten.
Genom riksdagsbes lut 1978 stadfästes den rationaliseringsförordnin g , som. med s märre
ä ndringar fortfara nde ( 1988) gäller. Genom denna förord ning ka n ma n sägas ha tagit steget
fullt ut mot »rationaliseringspolitik för hela la ndet», samtidigt !,Om sta te ns bidragsdel i
stödet inskränkts uto m i norra S verige. Enligt denna förordning lämnas a llmänt ra tionaliseringsstöd i hela landet samt regionalt rationaliseringsstöd i norrla ndslä ne n samt Kopparbergs och Värmlands län samt la ndskape t Da ls la nd . Det regionala rati onaliseringsstödet
kan närmast betraktas som en för norra Sverige kompletterande tödform. med rätt goda
möj ligheter till statligt bid rag. Såda nt bidrag kan ut gå inte endast till utvecklingsbara
företag uta n äve n till begrä nsat ut vecklingsbara företag. Här bör erinras o m det glc sb ygdsstöd som tillkom 1978 och som ger möjlighet till garantilå n och bidrag för o lika
sysselsätt ningsska pande akti viteter i glesb ygden i norr samt i skärgårdsområde n . De t är
nu inte längre fråga om ett ex klusivt jordbruksstöd .
Rationaliseringsförordningen av år 1978 gäller som sagt fortfara nde ( 1988). På grund av
den e konomiska krise n inom jordbruket ha r e melle rtid la ntbruk snä mnde rnas lå negaranti och bidragsgivning kommit a tt reducera!>. samtidigt som nämnderna har fått ta på !>ig
a nsvaret för de o li ka »tillfä lliga » stö då tgärder som vidtagits för a tt hjälpa de jordbrukare
som oförskyllt rå ka t i e kono miska svårigheter. Här ka n ma n med fog tala om jordbrukspolitisk turbule ns.
Jordförvärvslagen av 1965 e rsattes 1979 av en ny lag på o mråd et. Den ka n bet ra ktas som
ett fullföljande av de tankar som satte sin prägel på 1977 å rs jordbrukspoliti kabel.lu t. 1979
å rs j o rdförvä rvningslag kan kort uttryckt sägas syfta till att frä mja uppbyggnade n och
vidmakthå lla ndet av effekti va familjeföretag och a tt stärka sambandet mella n ägande och
brukande. Samtidigt begränsades släktförvärven något jämfört med tidiga re , i de t a tt
endast ma kes och avkomlingars förvärv skulle undantas från till stå nds prövning . Lagen
skall främja en fortsatt strukturrationalisering inom jord- och skog bruket amt stå i
överensstämmelse med de regionalpolitiska strävandena (jämför 1977 å rs rationaliseringspolitik).
I förhålla nde till 1965 å rs lag innebär 1979 å rs lag bla nd a nna t a tt lä ktingars riitt a tt fri11
förvärva jordbruksfastigheter begrä nsas, all lagen i vissa fall gäller även stat oc h kommuns
och kyrkans markförvärv, att pri kontroll vid förvärv av la ntbruk skärps. a ll bolags och
andra juridis ka persone rs möjligheter att förvärva la nt bruksföretag begränsas , all förvärvare i vissa fall kan åläggas och bosälla sig på yrkesmässigt brukad egendom , att
förvärv hindras om det kan antas medföra a tt la ntbruksföretag so m bör bestå so m
självständiga e nheter fö rs samma n till e n enhet sa mt s lutlige n all förvärv av mind re
la ntbruksföretag kan vägras av regio nalpo litis ka s käl om fö retaget behöv3 som till skott till
annat mindre föret ag eller som komplement till a nna n sys3elsättning i glesbygd.
Jordförvärvslagen av å r 1979 gäller fo rtfarande ( 1988). men med vissa å r 1987 vidtagna
ändringar. Bland an nat understryks nu att vid tillämpningen av lagen skall särskilt beakta,
den regionalpolitiska ut vec klingen . Eftersom produktio n~resurserna i jord bruket betyd ligt
över tiger den lönsamma efterfrågan på jordbruk~produkter gö r lagändringe n det lällarc
för enskilda personer att förvärva mindre jordbruksfastighe1er för deltid - och frit id jordbruk och kogsbruksfastigheter. I fråga o m kommuner (i l"rämst norra Sverige) i. vi lka det
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har särskilt regionalpo litis k betydelse, får regeringen föreskriva att till stånd fö rvägras till
förvärv om egendom behövs för att frä mja sysselsättningen på orten. I första hand sågverk
kan i glesbygd få företräde framför andra industriföretag att förvärva jordbruksfastighet.
Tillstånd till förvärv av skogsbruksföretag får inte längre vägras på grund av att köparen ej
avser att bosätta s ig på egendomen eller a tt ha n sa knar yrkes kunskaper i jordbruket.
Slutligen ersätts genom lagändringarna 1987 prisprövningsregeln enligt 1979 års lag med
en bestämmelse som tar sikte på att förhindra förvärv som a nses hu vudsaklige n ske såsom
kapitalplacering. Åtminstone hittills (1988) tycks de nya bestämmelserna ha stimulerat
»utbors» köp av skogsfastigheter, men haft liten betydelse i vad gäller att s•ärka självverksamma bönders fastigheter.
Gör man en tillbakablick på rationaliseringspolitike n under efterkrigstide n finner man en
utveckling från en inriktning enligt 1947 års jordbrukspolitiska beslut på skapa ndet av
måttligt stora men effektivajordbruksföretag via en med veten satsning på storföretag ino m
särskilt animalieproduktionen, till e n klart av regionalpolitiska hänsyn dikterad inriktning
av politiken . Samtidigt k varstår dock som lagstiftningens huvudsyfte att s kapa effektiva
lantbruksföretag.

9. HÖGPRIS- OCH LÅGPRISLINJE. SUBVENTIONER
I 1947 års jordbruks politiska beslut angavs, att en fö rutsättning för att bereda jordbruksbefolkningen möjlighet att uppnå och bevara inkomstlikställighet med a ndra befolkningsgrupper var att staten lämnade jordbruks produktionen »ett gränsskydd gentemot utlandet ».
Man kan gott säga, att det då betra ktades som självklart att det svenska jordbruket skulle
erhålla sitt prisstöd genom tullar/importavgifter. Det var i Europa vid denna tid endast i
Storbritannien, med detta lands låga självförsörjningsgrad , som det betraktades som
lämpligt att låta världsmarknadspriserna (i stor ut sträckning priser på produkter från
»imperieländer ») bestämma de inhemska marknadspriserna (konsumentpriserna) , med
pristillägg till landets jordbrukare för infriande av uppsatta inkomstmål.
Rent principiellt kan prisstödet till jordbruket utgå på olika sätt.
Vid en prod11centprisbaserad prislinje (producentpri slinje, benämndes tidigare högpri slinje) baseras konsume ntpriserna direkt på producentpriserna med tillägg för efterföljande
förädlings- och hande ls marginaler samt mervärdeskatt. Priserna inom landet upprätthålls
med gränsskydd och marknad sregleringar.
Vid en uärldsmark11adsprislinje (VM-prislinje, benämndes tidigare lågprislinje) bestäms
den inhemska pris ni vån av importpriserna. Ersättningen till jordbrukarna utöver impo rtprisnivån utgår av statsmedel.
Begreppet mella11prislinje utnyttjas ibland som ett samlingsnamn för prisl injealternativ
ur vilket konsumentpri serna till en del sänks med hjälp av stats medel.
Länge tillämpades i vårt land en producentprislinje som dock i någon mån modifierades
genom att regleringsföreningarna del s tillfördes vissa regleri ngsmedel. huvud sa kligen införselavgifter på importerade jordbruksprodukter, dels budgetmedel i samband med prisstoppet under å r 1970 till 7 1 (och el! särskilt prisstöd i no rra Sverige). Med början den I
januari 1973 kom successivt stigande belopp av budgetmedel au tillföras prisregleringen i
syfte att hålla tillbaka kons umentprisernas stegring eller direkt sänka ko nsumentpriserna
för viktigare jordbruksbaserade li vsmedel. Införandet av li vsmed elssubventioner kombinerades med ett prisstopp på berörda produkter för att livsmedelssubventio ne rna skulle
komma konsumenterna tillgodo.
Införandet av livsmedelssubventionerna innebar e n gradvis övergång från den relativt
renodl ade producentprislinje som tillämpats under hela efterkrigst iden till en mellanprislinje. De totala subventionerna uppgick som mest till 4 300 milj. kronor eller o mkring 20 %-
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av jo rdbrukets to ta la intäkter från de produkter so m berördes av jordbruksprisregleringen.
Det ä r att märka , att li vsmedelssub ve ntio nerna infördes genom ett regeri ngsbeslut , utan
före gående utredning elle r t. ex. överläggningar med LRF. Regeringen nöjde sig med ett
underhandsmeddelande . Vid sammanträde med jordbrukets förhandlingsde legatio n (sedermera benämnt lantbrukarna s fö rha ndlingsdelegatio n) i december 1972 kunde jag ant eckna
till proto kollet, att delegatio nen befarade att subventionerna i ett försämrat ekonomiskt
läge skulle ko mma att användas so m budgetregulator.
Men under det gla da 70-talet skjöt man inom såväl statsförvaltninge n som jordb ruket
sådana farhågor ur bakgrunden och landets bö nde r kunde gotta sig åt en god avsättning
ino m lande t för kött och fläsk och andra a nimalie r. I fråga o m nötkött fick produktio nen
tidvis kompletteras med en ej obetydlig import. Att de goda avsättningsförhållandena
också gav viss skj uts åt in veste rings vilja n. det ä r rätt klart , men hur investeringar och
produktion (liksom konsumtionen) skulle ha ko mmit att förlö pa utan subventio ner ä r
knappast möjligt att mer exakt ange.
Inom jordbruksnämnden har dock gjorts vissa beräkningar so m a nger hur livsmedelssubventio nerna påverkat livsmedelsprise r, konsumtio n samt produktio n och jo rdbru kets
ekonomi fra m till och med 1982 (i vissa fa ll 1983). Man fa nn i dessa beräkni ngar att köttoch fläskko nsumtio nen tid vis låg upp till ca 10 kg per capita högre än om subve ntioner inte
införts. För K-mjölk var motsvarande tal 20 a 25 öre litern . Ex portöverskotte t av nö tk ött
försvann och exporten av fläsk minskade trots ö kad produktion. Jordbruket beräknas ha
ökat sina brutto intäkter med upp till 6 a 700 miljo ner kr om året. vilket förh ållande dock
först så småningom togs upp vid p ri sförhandlinga rna.
Avvecklingen av subventio ne rna på kött oc h fläsk fö retogs under de år i bö1jan av 1980talet då reallö nerna på kort tid gic k ned med nära 10 %. Införa ndet av sub ventio nerna hade
däremo t s kett när reallönerna hade sin kanske kraftigaste uppgång und er hela efterkrigstiden. Den kombinerade effe kten av reducerade reallöner och borttagna (eller s tarkt reducerade livsmedelssubventio ner) blev uto mordentligt stark . Härtill ko m så småningom e n
vikande exportmarknad. Ko nsumtionen av kött sjönk max imalt ca 20 milj . kg , och
importen ersattes av e n sto r ex port. För fläsk noterades en ko nsumtionsminskn ing med
bortåt 50 milj. kg och exporte n gott och väl tredubblades . Ex portkostnaderna för animaliska produkter - vilka sedan mitten av SO-talet belastade producenterna - steg, från 4 a 500
milj . kr i slutet av 1970-talet till maximalt ca 2500 milj . kr. De höga slaktdjursavgifterna
och and ra avgifter på animalier har som synes ti ll inte oväsentlig del förorsakats av den
sällsynt vingliga subvent ionspolitiken. Sett i eft erhand låter det sig sägas att su bve ntio nspolitiken såsom den förts inneburit något av en kata strof för jo rdbruket och åstadko mmit
skado r som det tar många år att reparera .
På goda grunder kan hävdas, att de n jordbruksekono miska krise n skulle ha blivit mind re
kännbar om näringen fått utveckla sig lugnare under 70-talet , vilket bl ivit fa llet om
subventio neringen inte införts med påföljande effekter på produktio nsapparaten (både i
primärledet och i förädlingsledet).
De stora kostnader för att avlasta den inhemska marknaden från det sto ra animal ieöverskottet undergrävde oc kså de n totala regle ringse kono min - och ö kade därmed svårigheterna att finansiera exporten av spannmål. Märkligt nog har det lyckats att väsentligt
reducera animalieöverskotten. Ovisst är hur ma n skall kunna möta den mins kade efterfrågan som kommer att fö lja med de n successiva sänkning av subventionerna på K-mjölk som
nu pågår. Spannmålskrisen kvarstår under alla förh åll anden för närvarande so m något av
en öd esfråga för det s venska jordbruket. Geno m trädesläggning av spannmålsarealer
( «Omställning 90») kan dock de eko no mis ka konsekvenserna av överskotten åtminsto ne
något begränsas.
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10. ÖVERSKOTTSKRIS OCH TURBULENS
I 1947 års jordbrukspolitiska beslut uttalas bland a nnat , att man borde utgå från att
produktionen ej skulle vara större än att den väl ligger inom ramen för de inhe ms ka
avsättningsmöjligheterna. Jordbruket föru tsattes alltså i huvudsa k vara in riktat på hemmamarknaden . Näringen hade med andra ord att själv bära den ekonomiska risken för
överskott som måste avsättas utomla nds till priser som understeg produktionskostnaderna.
Som bekant dröjde det inte så många år efter a ndra världs krigets sl ut innan Sverige liksom andra industriländer i västvärlden - var tillbaka i me llankrigstidens överskottssituation vid låga världsmarknadspriser. Och därvid skulle det förbli, om man bortser från
några få år i början/mitten av 1970-talet, då en prissituation främst på den internatio nella
spannmåJs marknade n tä nde ett hopp för jordbrukarna i västvärlden om balanserad världsmarknad inte bara för spannmål. Denna spannmålskri s - av hell annat slag än dagens blev e n episod under e n överskottskris som plågat jordbruket i den västliga industrivärlden
under den större delen av efterkrigstiden, i mitten/slutet av 80-talet värre än någonsin , utan
självklara lösningar i sikte.
Vid något tillfälle har jag uttalat, att Sverige ofta varit pionjär på det jordbruk spolitiska
fältet, först ibland även med kloka ting. Hit räknar jag det auto matiskt verkande regleringss ystem med avgift på produktionen för att finansiera en olönsam export. Detta
regleringssystem infördes vid mitten av I950-talet, fullt konsekvent för ani mal ier, mer
hal vhjärtat ifråga o m främst spannmål. Ma n få r inte glömma bort, att de producentprisstyrande slaktdjursavgifterna med flera avgifter, skulle komma att fu ngera i stort sett tillfredställande till början av 1980-ta let, då exportkostnaderna för animalier växte regleringssystemet över huvudet. Märkligt nog har det som nämnts varit möjligt att starkt reducera
översko tten på animaliska produkter men till ett pris som varit högt för producente rna.
Tvåprissystemet för mjöl k är rätt tänkt såtillvida, att systemet gör klart fö r producenten på
ett pedagogiskt sätt att hemmamarknad och exportmarknad är två s kilda saker. Att
tvåprissystemet för mjö lk i praktiken ofta gett rätt märkliga utslag är en annan sak. Tyvärr
får man väl säga att ett tvåprissystem är näst intill ogenomförbart på fle ra produktområden. En komplikation med ett dylikt system är den kapitalisering av kvoterna som följer.
Vid tiden för 1977 års jordbrukspolitiska beslut, då överskotten av an imalier trots a llt
var någorlunda hanterliga, bedömdes det som ekonomiskt fördelaktiga re - åtminstone i
allmänhet - att låta överskottsbölden värka ut i form av främst spannmål. Även vid rätt
låga exportpriser bland annat på spannmål fick man då täckning för de rörliga produktionskostnaderna. Så var som regel inte fallet i fråga om animaliska produkte r. Det har
förekommit mer eller mindre sorglustiga turer kring innebörden av 1977 års beslut om delat
ansvar för förlusterna vid export av spannmål. Till de märkligaste inslagen i virvelvindarna kring jordbruks politiken hör bland annat ett aktstycke av departementspromemoriekaraktär , i vilket man sökte dra ett streck över ett riksdagsbeslut, utan hö rande av
riksdagen. (Förslaget stöddes - möjligen initierades - av LO och TCO.) Redan före
tillsättandet av LMK 83 (1983 års livsmedelskommitte) hade »tre vise män» (Lantbruksuniversitetets rektor samt cheferna för Lantbruksstyrelsen och Statens Jordbruksnämnd)
uppgjort en katalog över vilka vägar man skulle kunna beträda för att »lösa» överskottskrisen. LMK 83, vars betänkande utgör en föredömlig faktaredovisning av svenskt jordbruk,
kunde egentligen inte komma längre i fråga om att anvisa möj liga vägar att reducera jordbruksöverskottet. Forskarna på Ultuna och annorstädes har inte heller kommit med några
geniala och praktiskt genomförbara ideer om hur man på ett socialt anstä ndigt sätt s kulle
kunna anpassa jordbruksproduktionen till det inhemska marknadsutrymmet.
Kärnpunkten i översko ttskrisen är ju att Sveriges jordbruksproduktionskapacitet vida
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överstiger den som behövs för att täcka det inhe mska konsumtionsutrymmet. Så lä nge
världe n ä r som den ä r , med samma överskott sproble m i hela de n västliga världen och låga
priser i internat ionell handel, måste e n a npassning av produktionen till den inhe mska
konsumtionen emellertid åstadkommas, so oder so.
Ka rtläggningen av den a ktuell a överskottssituatione n har bland a nnat s ke tt genom den
så kallade spannmålsgruppen (»Åtgärder för a tt minska spa nnmålsövers kottet », 1986).
Gruppen påpekar att, sa mtidigt som priserna på världsmarknaden har fallit, har överskotte n av spannmål stigit som en följd av del s fortsatt produktivitetsökning del s e n minskning
av a nimalieproduktio nen. Detla har medfört att kostnaden för spannmålsövers kotte t ö ka t
frå n drygt e n miljard kronor 1984/85 till ca 1,2 milja rder kr 1985/86 samt ö kning även de
följande å re n .
Enligt gruppen s prognoser s kulle spa nnmålsöverskottet. från ca I milj . ton till början av
1980-tale t stiga till 1,2 milj. 1990 och 1,5 a 1.6 milj . ton å r 2000. detta unde r fö rutsättning av
e n a nimalieproduktion av i stort sett 1982 års o mfatt ning. Om ma n i stället förutsätter e n
full ständig a npassning av a nimalieproduktio ne n till den inhe mska produktionen skulle
överskotten stiga till 1,7- 1,8 milj. ton 1990 till 2-2, I milj . ton vid se kels kiftet. Beaktas ett
visst överskott av a ni malie r motiverat av säsongmässiga varia tioner i produktion och
konsumtion samt Sveriges åtagande n mot värld ssvälte n återstå r vid no rmalskörd 1990 ett
överskott på ca 1,5 milj. ton och år 2000 ca 1,8 milj. ton . Dessa kva ntite te r motsvarar en
å ke rareal av storle ksordningen 400000-500000 hektar att j ä mföra med dagens totalareal av
knappt 3 milj . hektar.
Gruppen prövar olika vägar att reducera överskottsareale n : energiproduktio n på å kermark, produktion av industrivaror, produktion av proteinfode r samt jordba nk och s kogspla ntering. De alternativ som behandlas skulle kunna ge »v inster » (möjlig minskning av
spa nnmålsareale n) av 20000 till 40000 hekta r fram till 1990 och 200000 till 400000 hektar
vid sekelskiftet. ·Det finns e melle rtid e konomiska realite te r , som i olika grad gör de skilda
alternativen rätt problematiska för övers kåd lig framtid , såvitt idag kan bedömas. Energiproduktionsalternativet förutsätter t. ex. (med nu varande o ljeprise r) e n stark sänkning av
skatten på etanol. Produktionen av proteinfoder, främst ärtor, ter sig ekono mis kt gångbar
som ett alternativ. men ger inga större arealvinster. Såväl samhällsekonom iskt som
regleringsekonomi skt framstår s kogsplantering på åker som ett attraktivt alternati v. - Ma n
kan dock ställa s ig frågan . hur alte rnativet ter sig för den e nskilda bonden/skogsägaren .
med e n övergång till e n gröda som ger kontanta inkomster ka nske först o m ett halvt sekel
eller mer.
Slutligen ha r i samband med disku ssionen om obalansen i jordbruket även förts fram
förslag o m a tt reducera överskotten genom en sänkning av produktionsintensiteten i
nä ringen, genom mindre tillförsel av ha nde lsgödsel och bekä mpningsmedel. Spannmålsgruppen ha r också redovisat beräkningar utförda vid lantbruksunivers itetet, varvid förutsatts a tt tillförse ln av handelsgödselkväve sänks med 40 % . För a tt åstad ko mma denna
minskning krävs enligt beräkningarna en höj ning av kvävepri set från 6: 50 kr per kg till 25
kr pe r kg. En minskning av a nvändningen av handel sgödselkväve med 40 % beräknas
medföra att övers kottet av spa nnmål me r ä n halveras.
En höjning av priset på ha ndelsgödselkväve tiU nivån 25 kr per kg innebär ett avgiftsuttag av storleksordni ngen 20 kr per kg. Det totala avgi ftsuttaget på kväve kommer då att
uppgå till 2.8 miljarder kr pe r år eller ca I 000 kr per he ktar. Ett avgift suttag av denna
storleksordning måste återföras till jordbruket på a nnat sätt ä n via priset. En återförening
via priset är knappast möjlig eft e rsom e tt högre produktpris skulle st imulera användningen
av ha ndelsgödsel och andra insatsvaror.
En å terbetalning av avgifte r av den sto rle ksordning det här är fråga om måste e nligt
spa nnmålsgruppen relateras till e nskilda brukningse nheters åkerareal , eftersom avgiftsut-
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taget sker i relation till förbrukningen av handelsgödselkväve i växtodling. Återbetalningen
som då får karaktär av arealbidrag måste differentieras, eftersom åkerns avkastningsförmåga är olika i skilda delar av landet. Vidare torde det bli nödvändigt att differentiera
arealbidraget efter de enskilda företagens inriktning på växtodling respektive animalieproduktionen om återbetalningen s kall bli någorlunda rättvis.
Så långt spannmå lsgruppen , vars arbete vad gäller intensitetsfrågorna fullföljs av en
annan grupp. En reflektion som tränger sig på är. att vid genomförandet av en lägre
produktionsintensitet genom avgiftsbeläggning av produktionsmedel, en politi k diskussion säkerligen uppkommer huruvida inte avgiftsmedlen bör användas för en inkomstfördelning inom jordbruket till förmån för norra Sverige. Den avgiftsbeläggning av handelsgödsel som hittills (1988) skett har huvudsakligen använts för att förstärka statskassan .
11 . FRIHANDEL ELLER ... ?
Grogrunden för ifrågasättande av den moderna protektionismen - i svensk och allmänt
västindustrilandstappning - och dess möjligheter att lösa överskottskrisen är förvisso rätt
god. En sak är emellertid att konstatera en jordbrukspolitisk kris, en helt annan att finna
någorlunda acceptabla sätt att övervinna eller åtminstone att mildra krisen. Är en övergång
till frihandel även för jordbruksprodukter ett recept som bör följas? Finns det andra
alternativ än att hanka s ig fram även i fortsättningen med regleringar för att lösa dagens
svåra problem?
De flesta nationalekonomer är principiella anhängare till frihandel, även i fråga om
jordbruks produkter och andra livsmedel. Det har genom åren förvisso inte saknats inlägg
från nationalekonomer i den svenska debatten. Vid årsskiftet 1959/60 gick konjunkturinstitutets dåvarande chef Bernt Hansen ut med en propå om införandet av frihandel på
livs medelsområdet (»Avskaffa jordbruket på 60-talet»). Han förmodade att endast de
bästa jordbruksområdena skulle klara sig i den internationella konkurrensen.
Nästa ekonominlägg kom från Odd Gulbrandsen/Assar Lindbeck med debattskriften
»Jordbrukspolitikens mål och medel » (1966) och slutskriften »Jordbruks näringens ekonomi » (1969). En av de frågor som författarna ställde s ig var vilken effekt världsmarknadspriserna skulle få av en isolerad utveckling av det svenska prisstödet. Enligt deras kalkyle r
skulle världsmarknadspriserna i genomsnitt stiga med några få procent om det svenska
prisstödet avvecklas. Detta beräknades för övrigt medföra en reduktion av den inhemska
prisnivån med ca 40 % .
Gulbrandsen/Lindbeck beräknade , att man skulle kunna upprätthålla livsmedelsberedskapen även efter en sänkning av produktionskapaciteten med 30 %, vilket skulle kunna
uppnås genom en sänkning av realprisnivån för jordbruksprodukter med 15-20%. Samhället skulle tjäna miljardbelopp på en sådan operation.
De senaste årens mest observerade inlägg med ifrågasättande av de traditionella jordbrukspolitiska riktlinjerna har gjorts av Bolin-Meyerson-Ståhl i deras bok »Makten över
maten » (1985) med Olof Bolin, professor vid lantbruksuniversi tetet , som primus motor.
I den bolinska modellen har förutsatts en successiv avveckling av gränsskyddet (införselavgifterna). Effekterna skulle bli följande:
•
•
•
•
•
•

Mindre animalieproduktion och produktion av fodergrödor
Större produktion av vegatabilier (främst vete och oljeväxter)
Större kaloriintag per capita (främst av mjölk och fläsk)
Stegrad bruttonationalprodukt och sänkt skattetryck (rätt må förändringar)
Sänkta livsmedelspriser och kraftigt sänkta markvärden
Starkt minskade exportkostnader (på grund av minskad export av både s pannmål och
animalier)
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• Uppdriven strukturomvandling med snabbare avgång av mindre bru kningsenheter
• Sänkt ge no ms nittsinko mst hos s måföretagare, måttlig stegring på a realmässigt större
gårdar.
Enligt Bolin - här efter formule ringar i den ursprungliga utredningen (återgiven i »LRFdebattskriften » »Jordbruk i balans ». 1983) - skulle analysresultaten visa, att de flesta
jordbrukspolitiska målen bättre skulle ha uppnå tt s idag o m gränss kyddet , såsom förut satt s
i studie n . avvecklats (i början av) 1970-talet. I stort sett bibehåll s både produktion och
å kerareal, vilket betyder att beredskapsmålet inte blir sämre uppfyllt. Dessutom ökar
konsumtionen av livsmedel och det blir bättre balans i utrikeshandeln med måttliga
överskott och därmed lägre exportförluster. Konsumentpriserna blir också lägre samtidigt
som Sverige som nation blir något rikare. Slutligen stiger den e nskilde jordbrukarens
bidrag till bruttonationa lprodukten. vilket borde betyda högre genomsnitt sinkomst.
Bolin betonar emellertid, att de a nförda slutsatserna gäller under mycket diskutabla
förutsätt ningar:
För det första ä r det i hög grad osäkert hur värld sma rknadspriserna på li vsmedel
kommer att utveckla sig i framtiden . Äve n om tendensen nu ä r fa ll ande så finns det de som
tror a tt den omfattande li vsmedelsbristen kommer att leda till stegrade priser på sikt, i vart
fall på vegetabilier.
För det andra föru tsätt s a tt de resurser som frigörs i jordbruket kan sysselsättas i a ndra
samhällssektorer med den genomsnitts produktivitet som där gäller. Är så inte fallet så blir
Sverige fattigare genom ett slopat gränsskydd.
För det tredje sk ulle avvecklingen av gränsskyddet leda till en uppdri ven strukturo mvandling och befolkni ngsförflytt ning. som i första hand drabbar glesbygdsområdena.
Hur detta skall värderas är e n öppen fråga. Detta kan också innebära ett mer sårba rt
jordbruk med starkare geografisk ko ncentration och större genoms nittsföretag med ensidigare drift sinriktning.
För det fjärde förutsätter a nalysen att de rörliga kostnaderna för produktionen täcks av
världsmarknadspriserna. På kort s ikt är de rörliga kostnaderna san nolikt ganska låga. På
längre sikt övergår dock en allt större del av de fasta kost naderna till att bli rörl iga.
Slutligen redovisas problemet med de stora kapitalförluster som uppstår inom jordbruket i form av sän kta fas tighetsvärden. Äve n om vinsterna i konsu ment lede t är större än
dessa förluster så uppstå r problemet hur ett eve ntuell kompensationssystem skall utformas
så att ägarna till jordbrukets produktionsmedel inte på kort sikt förlorar en ~tor del av
värde t på sina tillgå ngar i fastigheter.
I Bolins efterföljd kom så 1986 Lundaekonomerna Stefan Ed lund och Mat s Lundahl med
e n skrift , vars titel »Bered skap e ll er protektionism?» ju är e n retorisk fråga som ger direkt
bes ked o m var de stå r uta n att man behöver be kväma sig med att gå in i texten. Skriften
ha r kriti serats av bla nd a nna t Birger lsacson i tidningen »La nd » ( 1986, nr 40.5). Samma
författa re ha r 1987 utgett skrifte n »Den vilseförda konsume nte n » där han granskar de
Bol inska tankegångarna.
Under sena re år ha r framfö r allt i USA uppstått en skola som kompletterar den klassiska
nationalekonom in , med dess utgångspunkt frå n förhålla nden på fria marknade r. Bakgru nden ä r . att det moderna samhället. även i stater med liberal e ko nomisk politik . alltmer
kommit a tt kännetecknas av en utbyggnad av statsapparaten oc h med näringslivs- och
fackorga ni sationer som en del av maktapparaten vid sidan av parlament och regering. Den
så ka llade public c hoice-skola n har med O lof Bolin som initiati vtagare vunnit insteg på
La ntbrukshögskolan - ma n har sökt förklara trögheten att omvandla jordbru kspoliti ken i
takt med ä ndringar av situat io ne n i samhället oc h jordbruket med att »de agerande» på det
jordbrukspolitiska fältet av ett me r e ll er mindre starkt egenintresse håller emot kraven på
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förändringar i den förda jordbrukspolitiken. I en studie vid Lantbruksuniversitetet år 1984
heter det sålunda sammanfattningsvis »En taktisk politisk enighet tycks råda i svensk
jordbrukspolitik baserad bland annat på Oera politiska partiers koalitionssträvan med
Centerpartiet. Överbelastning av det parlamentariska systemet leder till specialisering av
politiker och segmentering. Dessa fa ktorer leder till att jordbrukspolitiken ha r avförts från
inrikespolitikens huvudarena. Jordbrukspolitiken kommer därvid att formas som ett resultat av förh andlande a ktörer och intressegrupper i e n från den parlamentariska arenan
relativt fristående »problemlösningsmodell ». Fackpolitiker, intresseorganisationer och
statlig byråkrati blir avgörande för jordbrukspolitikens utformning. » ( »Public choice, en
ny syn på svensk jordbrukspolitik», Jacob von E hrenheim, 1984.)
Det citerade få r stå för en renod lad public choice-syn på de jordbrukspolitiska problemen. I allmänhet nöjer s ig jordbrukspolitiska bedömare med att antyda att det ligger e n del
sanning men inte hela sanningen i public c hoice-skolans sätt att nalkas t. ex. nu det
jordbrukspolitiska problemen.
»Frihet och tvång inom det ekonomiska livet » ä r titeln på en skrift från 1956 tillägnad
KF-chefen Albin Johansson på de nnes 70-årsdag. I denna skrift bidrar sedermera agronomie doktor Axel H . Stensgård med e n artikel »Fri och reglerad konkurrens inom jordbruket». Ha n påpeka r inledningsvis bland annat att frågan o m frihe t och tvång inom jordbruket främst måste betraktas mot bakgrunden av jordbru ksproduktio ne n oc h handelsutbytet
i hela den fria världen. H an pe kar på motsättningen mellan de förhållanden som predestinerar till allmän ko nkurrens på produktionsplanet och en långt gående regleri ng som
begränsa r denna konkurre ns lä nd erna emella n. Efter att utförligt och konstruktivt ha
granskat skyddspolitiken uppställer han det motsatta alternativet och söker få en bild av
hur full frihandel skulle verka på jordbruket samt gra nskar det i anslutning hä rtill en sådan
omläggnings konse kvenser. Man s kulle enligt Stensgård i ett tänkt allmänt frihetsläge få en
verklig, samma nhä ngande värld smarknad med en ensartad prisnivå som för de ens kilda
lä nderna endast modifierades av transport- och ha ndelskost nader. Denna frihandelsnivå
skulle komma att ligga ell gott stycke över den dåvarande (låt mig också säga nuvarande)
internatione lla prisnivå n. De tta av olika s käl. Ett mycket viktigt skäl enligt Stensgård är att
de bättre jordbruksområdena, de som kan producera billigast, endast kan täcka en del av
världens livsmedelsbehov. Dä rför måste även stora delar av de sämre jordbruksarealerna
tas i anspråk. Prisnivån måste bli så hög att produktio nen kommer till stånd även där.
Frihandel skulle sål unda leda till höjda priser för exportländern as jordbruksproduktion,
medan det skulle bli lägre i länder med högt skydd. Den dyraste produktionen i de sämre
o mrådena skulle fall a ur. Stensgård spekul erade inte var dessa områden är belägna.
I praktiskt taget hela den industrialiserade västvärlde n har man ju jordbrukspolitis ka
bekymmer av likna nde slag som här hos oss. Mönstret är i stort sett detsamma överallt ,
även om bilden ka n växla i detaljer.
Vid ett samma nträde på Lantbruksakademien de n 13 mars 1986 sökte jag göra en
sammanfattning av de olika vägar som kan tänkas bli beträdda för att åstadkomma en
bättre marknadsbalans här i Sverige. Därvid redovisade jag också dagsläget (vilket knappast förändrats under loppet av 1987) inom EG och USA samt gick något in på vad som
kunde tä nkas komma att ske inom det allmä nna tull- och handelsavtalet, GATT.
EG för en protektioni stisk jordbrukspolitik, som i si na huvuddrag liknar vår. Alla har v1
hört ta las om kött- och srnö rberg och vilka bekymmer man har all finansiera exporten av
de växande överskotten. Man har inom EG vidtagit en rad åtgärder för all begränsa
produktionen, både för a nima lier och vegetabi lier, me n med viss försiktighet. Låt oss säga
att man ino m EG mer än tidigare söker visa återhållsam het i prissättningen på jordbruksprodukter.
USA, som världens främsta exportör av jordbruksprodukter, har ju byggt upp ett
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stödsystem som är annorlunda än det västeuropeiska systemet. Även där har ad ministrationen från tid till a nnan kommit med förslag för att minska kostnadern a för jordbruksstödet och samtidigt främja exporten. Men även här har i praktiken skett en urvattning av de
ursprungl iga förslage n. Ett dilemma för USA är att man utvidgar exportstödet samtidigt
som ma n i GATT talar sig varm för förb ud för sådant stöd. »Right or wrong, my country».
Inom GATT pågår för närvarande vissa förbe redelser för en ny förhand lingsomgång. Som
be kant har för jordbruks produkte rnas del länge gällt , och gäller fortfarande , andra regler
än för industrivaror. Det är i kraft av dessa undantag som Västeuropa kan föra sin
protektionistiska pol itik. GATT har till satt en specialkommitte, ino m vilken diskuteras hur
man skall kunna liberalisera handeln med jordbruks produkter och förbättra efterlevnaden
av GATTs handelsregler. Det ä r speciellt två frågor denna kommitte tar itu med. Dels skall
man diskutera e n skärpning av reglerna rörande exportstöd , dels ska ll man dryfta hur
marknad stillträdet skall förbätt ras. Stora motsättningar råder givetvis i dessa frågor. Vad
kan då tä nkas komma ut ur GATT-fö rhandlingarna? Det stalltips som jag fått: Resultatet
kommer att ligga någonstans mella n »inga förändringar » och »vissa förändringar».
Låt mig så presentera de alternativa vägar för jordbrukspolitiken jag presenterade vid
akademisamma nträdet i mars 1986.
I. Nuvarande linje - »hanka-sig-fram-linjen » (investeringsstopp, tvåprissystem, avvecklingsersättning, träda, momsreduktio n).
2. Kompromi ss av 1955 års modell, s törre marknad sekonomi skt inslag än för närvarande.
3. Friha ndel: »Manchestermodell ». »Bolinmodell » (med kompensation åt jordbrukarna
för kapitalförluster.) Nationellt eller internationellt?
4. Arealersättning (med utnyttjande av medel införskaffade av avgifter på handelsgödsel
elle r på annat sätt).
5. Världsmarknadsprislinje (med producentpristillägg eller livsmedelssubventio ner).
6. ?????
Frågetecknen i min lilla översiktstablå får stå för Colum bi ägg. Att finna problemlösande
alternativvägar för jordbrukspolitike n ä r nog en svårare uppgift än den C ristoffer Columbus på sin tid ställdes inför när han gav sig ut för att finna drömlandet Indien . Jag ville jag
vore i Indialand.
12.... E MOT ETT MÅL FÖRDOLT FÖR DIG
Står vi nu , i slutet av 1980-talet , i början av en ny jordbrukspolitisk epok? Faktum är, att
de riktlinjer för jo rdbruks politiken som fastställdes 1947, i många avseenden frångåtts
genom de livsmedelspolitiska besluten 1984-85 och inte minst försvarsbeslutet 1987. Det
råder idag stor oklarhet om vad svensk jordbrukspo litik för närvarande står för , och
förvirringen är stor i fråga om vad som egentl igen gäller. Miljöfrågor oc h frågor om
djurskydd och livsmedelskvalitet utgör nu mer än förr en del av och tid vis t. o. m.
dominerar de den jordbrukspolitiska debatten. Det råder en allmän jordbrukspolitisk
turbulens. Det visar också alla turer kring frågan om det e ko no miska ansvaret för spannmålsöverskottet och osäkerheten om vad som är tekni skt och praktiskt möjligt för att
komma tillrätta med överskottsproble met. Går det över hu vud att väsentligt skära ned
överkapaciteten ino m näringen utan att slutgiltigt ta betydande å kerarealer ur li vsmedelsproduktionen? Var skall åkernedläggningen ske ? På södra Sveriges slättbygder, där de
naturliga förutsättningarna för å kerbruk är ypperliga även internatione llt sett. Eller i övre
Norrland, där ett hårt klimat gör förutsättningarna för växtodling mindre goda. I det förra
fallet kan ma n »lätt » nå resultat i fråga o m produktionsminskning, i det senare falle t är
detta inte möjligt. Ett märkligt turbulenstecken är ett statsrådsuttalande (sic!) om skogsplantering på Sydsveriges bästa jordar.
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Förslag har framställts från enmansutredningen »Livsmedelspriser och livsmedelskvaJ i•
tet» (SOU 1987: 44) av en översyn av den svenska jordbrukspolitiken. Det finns flera som
vill ha en ny jordbrukspolitisk utredning. Vad denna skall gå ut på. därom finns många
bud. Med täta mellanrum har rests krav om »avreglering» av jordbruket. Med »avregle•
ring » förstås ibland ett slopande av gränsskyddet, ibland enbart en röjning i den reglerings•
djungel som frodas i hägnet av gränsskyddet. I det mångstämmiga körstycket om avregle•
ring är det inte så lätt för menige man av allmogen att urskilja vad som kan betecknas som
vettigt och genomförbart och vad som får betecknas som utopier utan förankring i
verkligheten. Detsamma gäller tyvärr också flertalet yrkespolitiker och ekonomer av
facket.
Vilken jordbrukspolitik vi kommer att ha vid stundande sekel skifte kan ingen s ia om
idag. Liksom i det förgångna blir den faktiska politiken, utformning och resultat , beroende
av vad som händer internationellt och den ekonomiska utvecklingen i landet. De goda
tiderna för det svenska jordbruket på 70-talet fick ses mot bakgrunden av en hausse på
världsmarknaden i början av årtiondet och ett samtidigt efterfrågetryck från de svenska
konsumenterna. Vid något tillfälle har jag betecknat som en politisk paradox, att de
gyllene å.ren för jordbruket inföll under en tid, då 1967 års jordbrukspolitiska beslut med
dess av närings utövarna upplevde negativa inriktning, medan de svåra åren på 80-talet
infallit under den tid då 1977 års mer »agrarvänliga» beslut var i kraft. Det är när a llt
kommer omkring inte jordbrukspolitiken i dess formella utformning utan långt starkare
ekonomiska krafter i omvärlden som väsentligen styr utvecklingen av jordbruket.
Gång på gång har i den jordbrukspolitiska dis kussionen hävdats, att bristen på livsmedel
i U-världen så småningom skulle »åters tälla » balansen i internationell livsmedelshandel.
Åter och åter igen har verkligheten kommit profetiorna - och önskningarna - i sådan
riktning på skam. Trots åkerförstöring på många håll är produktionspotentiale n globalt sett
utomordentligt stor. Omfattande krig och kraftiga väderleksstörningar kan naturligtvi s
åtminstone tillfälligt leda till temporära bristsituationer på världsmarknaden.
Händer ingenting sådant - vilket ingen önskar - ser jag knappast några tecken på att
världsmarknaden skall undergå några större förändringar jämfört med idag fram till år
2000. Detta i sin tur innebär, att Sverige i sin jordbruks politik under överskåd lig framtid
inte kan räkna med mer betydande ökning av exporten av stapelvaror, till lönsamma
priser.
Det är möjligt , men jag håller det inte för särskilt troligt , att man i GATT (och inom EG)
kan nå fram till överenskommelser som väsentligt reducerar det överskott som nu förpestar världsmarknaden för livs medel. Alla insiktsfulla och ansvariga bedömare i landet
anser, att Sverige inte isolerat kan avveckla sitt gränsskydd. Detta framgår bland annat av
intervjuer med »centrala bes lutsfattare» gjorda inom ramen för en studie utförd utifrå n
public choice-perspektivet (» Vårt jordbrukspolitiska system», Åke Andersson, 1987). Av
32 tillfrågade beslutsfattare svarade 20 att gränsskyddet borde behållas oförändrat, 10 att
det borde behållas i ändrat skick och endast 2 att det borde tas bort. Svaren torde böra
fattas så, att man förutsätter att även framdeles kommer att behövas ett jordbruksstöd av
ungefär dagens omfattning. Enkäten gjordes innan världsmarknadspriserna nått si n (hittillsvarande) bottennivå.
Naturligtvis kan gränsskyddet i och fö r sig ersättas med livsmedelssubventio ner elle1
liknande. Det vill emellertid mycket till för att övertyga en svensk finansminister att anslå
åtskilliga miljarder kronor för sådant ändamål. och binda sig för en subventionspolitik för
låt oss äga 15-20 år. Om mot förmodan stats makterna skulle s läppa på penningpungen har
man troligen att förvänta sig e n debatt om hur subventionerna skall fördelas. Det ä r inte
helt säkert att i sådant fall subventi onerna som hittills helt knyts till fram ställd (levererad)
mängd produkter. Under de senaste åren har bland annat framförts propåer om lika stort
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arealbidrag per hektar öve r hela landet , vilket innebär e n inko mst- och förm ögenhetso mförd elning ino m jordbruket vid s idan av skattesyste met.
Frihandel fö r jordbruksprodukter Ler s ig för närvara nde so m en utopi, av politiska och
sociala skäl. Långsiktigt , inom ramen för internatio nella överenskommelser, år det naturligtvis tänkbart med åtgä rder för sanering av världsmarknade n. I e n sanerad internationell
marknad (liksom inom EG) skulle enligt min me ning svenskt jordbruk trolige n klara
ko nkurrensen rätt väl. Ett isolerat beslut om friha ndel ter sig däremot orealistiskt , med
hänsyn till de av flertalet bedömare befarade svåra ekono miska följderna för de flesta inom
jordbrukarkåren. Jordbrukarbefolkningen i Sverige omfattar idag visserligen endast några
få procent av totalbefolkningen, vilket numera också avs peglar sig i riksdage ns sammansättning. Trots detta tror jag alltså inte på ett frihandelsbeslut av Sveriges riksdag, genom
vilket jordbruksproduktionen och industrin komme r att få leva under samma villkor.
LITTERATURANV ISN INGAR
I min bok »La nt brukspolit iken för 80-talet » ( 1980) finns en utförlig liueraturfö rteckning för
tiden till och med 1970-talet. För tiden därefter sker viss litteraturanvi sning i den löpande
texte n i föreligga nde översikt . Prispolitiken (i vidare mening) behandla utförligare än här i
Sven Holmströms bidrag till denna minnesskrift.

