


Jordbruket och skogsbruket genomgick under 
1900-talet en dramatisk omvandling. I denna rikt 
illustrerade antologi presenterar ledande forskare i 27 
tematiskt inriktade artiklar denna omvandlings historia, 
en historia som bland annat innebar en allt intensivare 
modernisering och rationalisering. Särskilt tydligt syns 
denna förändring genom utflyttningen från landsbygden 
och det allt starkare internationella beroendet för de 
areella näringarna. Förhållandena skiljer sig dock 
mellan skogs- och jordbruk. Jordbruket är, och ännu 
mer var, en starkt hemmamarknadsorienterad näring 
som var skyddad från konkurrens utifrån och på många 
sätt påverkad av politiska diskussioner. Skogsbruket 
däremot är en utpräglad exportnäring som är fullt 
utsatt för internationell konkurrens. Sverige var under 
hela 1900-talet en skogsindustriell stormakt. Under 
1900-talets senare del har miljömedvetandet kommit 
att spela en stor roll inom både skogsbruk och jordbruk. 
Bland annat blev kalhyggena i skogen och användandet 
av kemiska bekämpningsmedel ifrågasatta. 

Markanvändningens förändringar och näringarnas omvandling

Förändrad markanvändning 
under 1900-talet i tre olika 
områden i Södermanland 
vid tre olika tidpunkter, samt 
förändrad markanvändning 
från ett markslag till ett annat. 
Boxarna är proportionerliga 
mot markslagen för respektive 
period. Ängsmarken har i alla 
områden minskat till förmån 
för åkermark och skog. 


Antal kor per 100 ha åker år 
1902 och 1995. Mönstrets 
förändring under århundradet 
beror delvis på hur stor arealen 
åkermark är för respektive län. 
Minskningen under 1900-talet 
beror i huvudsak på att 
mängden mjölkkor minskade i 
större delen av landet. 




Arbetet i skogen var mycket arbetsintensivt i början av 1900-talet. I 
takt med mekaniseringen och motoriseringen under 1900-talet har 
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Boken vänder sig till forskare från många olika 
discipliner, till beslutsfattare/administratörer/planerare 
som här får ett kunskapsunderlag för sitt arbete, samt till 
lärare och personer verksamma inom de areella näringarna.

Författarna i antologin är historiker, geografer, idé-
historiker, jordbruks- och skogsforskare, som behandlar 
sina specialområden. I artiklarna kan vi bland annat följa 
markanvändningens och fastighetsstrukturens föränd- 
ringar, mjölkproduktionens och rennäringens omvandling, 
skogsarbetets och skogsägandets utveckling, hur staten 
styrt och stimulerat vissa aspekter och verksamheter. 
Artiklarna skildrar hela hundraårsperioden och visar de 
areella näringarnas avtryck och påverkan på det svenska 
landskapet. Denna påverkan och dess historia analyseras 
utifrån både ett lokalt och ett övergripande perspektiv, 
vilket fördjupar förståelsen av dåtida och pågående 
förändringar av den rumsliga miljön. Breda och djupa 
historiska bakgrundskunskaper gör att kvalitén på arbetet 
med dagens och morgondagens utveckling och planering 
kan säkras och höjas. 

Markanvändningens förändringar och näringarnas omvandling

En viktig källa till hur landskapet förändrades under 1900-talet är olika 
former av kartor som tagits fram inom de areella näringarna. Kartan 
från 1923–24 visar Vik Bredgården och andra fastigheter i Fogdö.


                                
Äldre skog, dvs skog äldre än 80 år (Götaland), 100 år (Svealand) 
och 120 år (Norrland) är vanligast i de fjällnära skogarna, i vissa 
delar av Götaland och på Gotland.

Samma by år 2007.

produktiviteten ökat enormt och en person kan i en processor nu 
avverka, kvista och kapa stora mängder träd.
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