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Jord- och skogsbruk  
i snabb förändring
Jordbruket och skogsbruket förser oss med livsmedel, energi, 
byggnadsmaterial och papper. Produkter som är väsentliga i 
vårt dagliga liv. De areella näringarna har förändrats mycket 
kraftigt under det senaste seklet. Mekanisering, motorisering, 
växtförädling, kemiska bekämpningsmedel, ny kunskap på 
många olika plan, en förändrad ekonomi och politik, m.m. 
har omformat jordbruket och skogsbruket. Avkastningen har 
ökat och mängden människor som behövs för produktionen 
har minskat påtagligt. I början av seklet stod människor och 
djur för det mesta av arbetet och redskapen var enkla. I sko-
gen ersattes yxan med motorsåg och sedermera av skördare 
som snabbt fäller, kvistar och kapar ett träd. Jordbruk som förr 
krävde stora skaror av arbetare som statare, torpare, mjölker-
skor med flera kan nu med hjälp av förbränningsmotorer och 
mjölkmaskiner skötas av ett fåtal personer. Den omvandling 
näringarna genomgått sedan år 1900 har också resulterat i 
förändrad markanvändning. Atlasen belyser dessa och många 
andra förändringar i kartor, diagram, ord och bild.

Kartserier visar på 
de förändringar som 
skett inom jordbruk och 
skogsbruk. Kartorna här 
visar graden av trak-
torisering på jordbruk 
större än 2 ha åker. 
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Jordbruksstatis-
tiken presenteras i 
tematiska kartor som 
visar produktionen 
under århundradet. 
De två kartorna visar 
hur odlingen av havre, 
som på många håll var 
den viktigaste grödan 
i början av seklet, 
har minskat nästan 
överallt. Underlaget 
från 1905 bygger på 
härader och från 2007 
på kommuner.

Strukturrationaliseringar har skett inom näringarna, det gäller ex-
empelvis jordbruken som blev färre men större under hundraårsperio-
den. Samma förhållanden kan man se inom livsmedelsindustrin och 
skogsindustrin där de kvarvarande enheterna har blivit allt större. När 
det gäller jordbruk så kan vi här se hur de har minskat i antal sedan 
1900-talets början. Även storlekssammansättningen har förändrats, 
framför allt har mindre jordbruk på 2–10 ha minskat kraftigt.
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Under 1900-talets senare del har miljömedvetandet kommit att spela en stor roll 
inom både skogsbruk och jordbruk. Detta var delvis en reaktion på kemiska bekämp-
ningsmedel som blev vanliga inom de areella näringarna, framför allt under efterkrigs-
tiden. År 1985 när KRAV bildades var såväl antalet godkända producenter som uppodlad 
areal ytterst blygsamma. Den stora ökningen av uppodlad areal skedde vid mitten av 
1990-talet, vilket hängde samman med politiska beslut att öka det ekologiska lantbru-
ket samt EU-inträdet 1995. Diagrammet visar att den uppodlade arealen under senare 
år har legat på en konstant nivå, medan antalet odlare har sjunkit. Med andra ord har 
det ekologiska lantbruket under senare tid blivit allt mer storskaligt.

I atlasen presenteras data i kartform på flera olika sätt. Koroplet-
kartor som traktorkartorna nedan är de vanligaste. Vissa företeleser 
redovisas som punkter och symboler. Här visar de proportionerliga 
symbolerna vilka som äger mark, samt hur stor arealen är per län.

Kartor och flygbilder visar på förändringen i detalj 
när det gäller markanvändning under dessa hundra år.
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Husdjur dödade av rovdjur, 1910 

Värde i kronor 1910

30 av landets främsta experter inom jord- och skogsbruk

medverkar i boken under samordning i nio kapitel.
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För jord- och skogsnäringen har den internationella 
handeln och ekonomins förändringar under 1900-ta-
let varit av största betydelse, både på så sätt att man 
kunnat sälja sina produkter utomlands och att man 
blivit utsatt för konkurrens. Förhållandena skiljer 
sig dock mellan skog och jordbruk. Jordbruket är en 
starkt hemmamarknadsorienterad näring som tidigare 
var skyddad från konkurrens utifrån. Skogsbruket dä-
remot är en utpräglad exportnäring som är fullt utsatt 
för internationell konkurrens. Sverige var genom hela 
1900-talet en skogsindustriell stormakt. 

Förutom skogs-
bruk och jordbruk 
behandlas renskötsel, 
viltvård och jakt samt 
miljöfrågor. Kartan vi-
sar ersättningen som 
staten betalade för 
husdjur som dödats 
av rovdjur 1910. Sett 
till mängden dödade 
djur så stod fjäderfä 
för det största anta-
let, ca 70 000.
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lasen utges antologin Jordbruk 
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Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien. För information 
och beställning, se hemsidan 

www.kslab.ksla.se


