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• Lantbrukarna har blivit ”price takers” på 
världsmarknaden. 

• Global jordbruksregim har etablerats – utan den 

kontroll som tidigare associeras med nationell 
jordbrukspolitik. 

• Ökad handel och hårdnande konkurrens, inte alltid på 
lika villkor. 

• Svagt nationellt intresse för det egna jordbruket – visst 
nyvaknat intresse på senare tid. 

• Ny våg av överproduktion, men nu på global skala. 

Vad har hänt sedan 1990 ? 



Hastighet 

•   ”Jag trodde att det skulle va när jag fyllde 
40, skulle det vara lagom med 500 hektar, men 
jag är bara 35 än” 

Strukturomvandling - några 
karaktäristika. 



 
 

•   ”Det e, nu har vi växt så in i helvete för 
varje år liksom så här så nu, och vi kommer 
minska faktiskt till nästa år ……….   vi tror att 
gårdarna kommer att ligga mellan, 5- 700 hektar 
nånstans, där är det optimala, för vi har blivit så 
stora nu så vi har tappa läglighetsfaktorn som 
dom säger, vi kan inte va på rätt tid på alla 
åkrar” 

In-effektivitet 



Läglighetsfaktorn 



 
“mindre avkastning men 
mer ersättning ”  



Landskapet som filter  

Lantbrukets struktur och landskapets 
konfiguration kan ses som ett filter I 
omvandlingen av lantbruk och landskap.  

Dagens jordbruket producerar också 
morgondagens jordbruksmark och landskap.  

 

 



Andel åker per gård 
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Andel bete på tidigare 
jordbruksmark per gård 
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Påverkan på landskapet.  

•  Industrialisering (skala och koncentration)  
•  Ökad extensifiering och specialisering. 

•  Ökad arbetsproduktivitet – minskad 
areaproduktivet. 

•  Fastighetsstrukturen I stort intakt – 
brukningsorganisation ofta 10 gånger större.  

•  Småstruktuer & variation försvinner.  
•  Minskad biodiversitet.  

•  Utarmning av landsbygd. 
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Ü  Strukturomvandling från 30-50 ha till 500-700 per gård. 

Ü  Fältstorlek från 5-10 ha till 30-50 ha. 

Ü  Övergivande av blandjodbruk som brukningsform.  

Ü  Avslutad mjölkproduktion. 

Ü  Polarisering mellan igenväxt landskap I söder och 
spannmålsinriktat storskaligt åkerbruk I norr. 

Ü  Strävan efter höjd arbetsproduktivitet, tillsammans med 
subsidier riktade till areal, filtrerats genom lokala 
lantbrukares strategier och de lokala landskapets rumsliga 
förutsättningar.  

Östgötaslätten mellan tåkern och 
holaveden.   





Strukturomvandlingen ger skenbar 
förbättring 

•  Bättre ekonomi för de få kvarvarande 
lantbrukarna.  

•  Sämre, övergripande resursanvändning, 
biodiversitet, total avkastning, framtida landskap 
och jordbruksmark.  

•  Inom lantbruket måste alltid såväl den enskildes 
och det allmännas intresse tillgodoses och 
balanseras, vilket leder till ett antal paradoxer.  
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Utmaningar och paradoxer i 
framtiden. 

•  Behov av mer areaeffektivt jordbruk – pga ändlig 
global mängd mark. 

•  Mer diverst – av säkerhetsskäl, resistenta ogräs 
mm. 

•  Mer globalt integrerarat – hur kan då lokala 
agrara synergier tas tillvara?  
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