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Attityder från 1950- och 60-talen 
 
 

• Runt 1960 började plantering bli mera accepterad av markägarna 
 

• Småbrukarna ville kombinera fortsätta jordbruk med arbete utanför gården men  
      eventuellt plantera avlägsna och svårbrukade fält 

 
• Skogsbolag och vissa andra större markägare ville plantera hela gårdar 
                                                                                                                              (Petrini,1964)  

 
 



Skattning av svenskars betalningsvillighet för fortsatt bete och 
åkerbruk i stället för granplantering, kr/ha och år 

4100 

3100 

1700 

(Drake 1987 omräknat till  
nuvarande penningvärde) 



Granplantering och självsådd björk från 1960  
Granen företagsekonomiskt lönsammast. 

Vad är samhällsekonomiskt lönsammast om också   
grannarna beaktas? 



 
 
 
 
 
 

Åker 

AF 

Gran 

1/3 Åker + 1/3 Gran + 1/3 AF     780 000 kr 
3/3 Åker                                         770 000 kr 
3/3 Gran                                        650 000 kr 
3/3 Björk utan djur                      690 000 kr 
3/3 AF                                            820 000 kr 

Fastighetsmäklares värdering av två hus vid  
olika omgivande markanvändning i skogsdominerad bygd 

(Kumm, Lund och Sjögren, 1995) 



Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor 
 
Om man skall odla energigrödor vill man  
• ha kort omloppstid 
• låga grödor 
• kunna använda vanliga maskiner 
• ha kontraktsodling 
 
Intresserade att odla energigrödor om ”fortsatt låga spannmålspriser” 
                                                                                                                          (Paulrud & Laitila 2007) 
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 Markägarnas attityder till beskogning  
av jordbruksmark 

• Vill inte plantera mark som tidigare generationer brutit 
 
• Rädda för att långsiktigt binda markanvändningen 
 
• Större markägare: plantera arrendegårdar 

 
• Mindre markägare: plantera svårbrukade smååkrar 

 
• Plantera löv med hänsyn till grannar 

 
  

 
 

(Eriksson & Bolin, 2011) 

Skog  åker 



 Allmänhetens attityder till beskogning av 
jordbruksmark 

 
• Vill helst ha odlingslandskapet öppet även om det kostar 
 
• Uppvuxna genomsiktliga bestånd bättre än täta ungskogar 
 
•   Större acceptans om man blir påmind om klimatnyttan 
                                                                                                      
                                                                                                    (Eriksson & Lindhagen, 2011) 
 
  

 
 



                                                          ”Forslaget ville vekke stor lokal motstand” 
                                                          ”Uhyrlige skadevirkningene ved  tilplanting av gammel                   
                                                          kulturmark” (Norsk Skogbruk 9 2013) 

”Plante til 100 000 ha i de neste 20 årene” 
” Små eiendomme ikke i aktiv drift  små Økonomiske insentive  Økonomiske virkemidlet + 
informasjon 

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak 
         (MiljØdirektoratet och Statens landbruksforvaltning m.fl. , 2013) 



Finns det landskaps-, lönsamhets- och klimatmässigt 
bättre alternativ än grön träda och ”göra inget”? 
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Teckning Björn Lundkvist 
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