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Sammanfattning 
Under åren 2007 och 2008 utbröt en global matkris. Kraftigt stigande livsmedelspriser 
skapade politisk oro i flera delar av världen. Frågor kring hur världens 
livsmedelsproduktion ska klara av en växande befolkning och förändrat klimat i 
framtiden på ett hållbart sätt väcktes.  
Syftet med denna rapport är att undersöka vad Europeiska Unionen – EU gör för att 
främja en hållbar utveckling inom Europas jordbruk – ett så kallat hållbart jordbruk. 
Rapporten ämnar även ge bilden av ett hållbart jordbruk ur fyra svenska jordbrukares 
perspektiv, och att undersöka om det finns delade meningar mellan jordbrukare och 
myndigheter. 
Teorier bakom begreppen hållbar utveckling och hållbart jordbruk beskrivs för att ligga 
som grund för bedömningen av EU:s och de svenska jordbrukarnas syn på hållbart 
jordbruk. EU:s jordbrukspolitik och riktlinjer redogörs sedan för ur ett historiskt 
perspektiv för att ge förståelse för vad som har utformat jordbrukspolitiken som den är 
idag. EU planerar att införa nya direktiv under 2013 under namnet CAP14, vilka 
summeras i samma kapitel.  
Intervjuer med fyra svenska jordbrukare sammanställs sedan och deras syn och åsikter 
på hållbarhet och hållbart jordbruk ställs mot EU:s och jordbruksverkets direktiv i en 
analys. Här förs våra resonemang in om orsaker till varför det finns 
meningsskiljaktigheter mellan myndigheterna och jordbrukarna. I arbetets slutsats ger vi 
våra åsikter om vad som vi anser är hållbart och inte hållbart i EU:s och jordbrukarnas 
syn. 



  
 

Abstract 
Between 2007 and 2008 there was a global food crisis. Great increase in food prices 
created political unrest in many parts of the world. Questions about how the world's 
food production should be adapted to cope with a growing population and climate 
change in the future in a sustainable way arose. 
The purpose of this report is to investigate what the European Union - EU is doing to 
promote the sustainable development of agriculture in Europe - a so-called sustainable 
agriculture. The report is also intended to give the image of sustainable agriculture from 
four Swedish farmers' perspective, and to investigate if there is disagreement between 
farmers and authorities. 

Theories behind the concepts of sustainable development and sustainable agriculture are 
described to be the basis for the assessment of the EU and the Swedish farmers' 
approach to sustainable agriculture. EU agricultural policies and guidelines are 
described from a historical perspective to give an understanding of what has shaped 
agricultural policy as it is today. The EU is planning to introduce new directives in 2013 
under the name CAP14, which are summarized in the same chapter. 

Interviews with four Swedish farmers are then compiled and their views and opinions 
on sustainability and sustainable agriculture is compared to the EU and the Board of 
Agriculture directive in an analysis. Here we add our thoughts into the reasons why 
there are differences of opinion between authorities and farmers. In the conclusion of 
the report, we give our opinions on what we believe is sustainable and not sustainable in 
the EU and farmers vision.



  
 

Förord 
Denna uppsats skrevs under vårterminen 2013 och är ett kandidatexamensarbete inom 
Industriell produktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och omfattar 15 
högskolepoäng. Det tilldelade ämnesområde för detta arbete var ”Globalisering och 
hållbar utveckling”.  
Vi vill rikta ett stort tack till Patrik Viktorsson, Daniel Ahlström, Henrik Tesch och 
Hjalmar Tesch som medverkade i den empiriska studien och som möjliggjorde att en 
analys och slutsats kunde utarbetas.  

Till sist vill vi tacka vår handledare Marianne Ekman som bidragit med värdefull 
information under arbetets gång. 
 
 
Stockholm, Maj 2013 
William Bergqvist och Jean Paul Gorget



  
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1	  

1.1	  Bakgrund .............................................................................................................................1	  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning .......................................................................................................1	  

1.3	  Avgränsningar......................................................................................................................2	  

1.4	  Metod..................................................................................................................................2	  

2. Hållbar utveckling......................................................................................................... 3	  
2.1	  Hållbart	  jordbruk .................................................................................................................4	  

3. EU och jordbruket......................................................................................................... 6	  
3.1	  CAP	  –	  The	  Common	  Agricultural	  Policy ...............................................................................6	  

3.2	  Hållbart	  jordbruk	  enligt	  EU	  och	  CAP....................................................................................6	  

3.3	  Modernisering	  av	  jordbruket ..............................................................................................7	  

3.4	  EU	  och	  den	  globala	  livsmedelsmarknaden..........................................................................8	  

4. Jordbruksverkets roll i arbetet mot hållbart jordbruk ................................................. 10	  
5. Fyra svenska jordbrukares syn på hållbart jordbruk................................................... 11	  

5.1	  Hållbar	  utveckling	  –	  vad	  är	  det? ....................................................................................... 11	  

5.2	  Vad	  är	  hållbart	  jordbruk? ................................................................................................. 11	  

5.3	  Vad	  behöver	  förändras	  inom	  jordbruket	  för	  att	  det	  ska	  bli	  mer	  hållbart?....................... 13	  

6. Analys ......................................................................................................................... 15	  
7. Diskussion/Slutsats ..................................................................................................... 17	  
Referenser ....................................................................................................................... 18	  

Webb...................................................................................................................................... 18	  

Publicerade ............................................................................................................................ 19	  

Intervjuer................................................................................................................................ 19	  

BILAGA 1 ......................................................................................................................... i	  
Intervju	  -‐	  Patrik	  Viktorsson.........................................................................................................i	  

Intervju	  -‐	  Daniel	  Ahlström ........................................................................................................vi	  

Intervju	  -‐	  Henrik	  Tesch ........................................................................................................... viii	  

Intervju	  -‐	  Hjalmar	  Tesch ........................................................................................................... xi	  

 



1 
 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Begreppet hållbar utveckling eller dess engelska översättning sustainable developement 
får ca 309 miljoner träffar vid en sökning på Google. Det är ett begrepp som idag 
genomsyrar alla branscher och politiska diskussioner och är ett sorts globalt fenomen 
sedan många år. Begreppet bygger på ett helhetstänk kring ekonomiska, sociala samt 
ekologiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Det vill säga, konceptet fungerar inte 
om stort fokus hamnar på endast ett fåtal områden i arbetet mot hållbarhet. När man så 
att säga plockar russinen ur kakan och inte ser på problemen ur alla tre perspektiv blir 
det med andra ord inte hållbart i längden.   

Under det senaste decenniet har stora prisvolatiliter för livsmedel orsakat politisk oro i 
flera delar av världen. Under åren 2007 och 2008 utbröt det upplopp i 22 länder på 
grund av snabbt stigande livsmedelpriser. Frågan om hållbar livsmedelsproduktion för 
en växande global befolkning har därför uppmärksammats av organisationer som OECD 
– Organisation for Economic Co-operation and Developement och FAO – Food and 
Agriculture Orginazation. Vid millenniumskiftet fanns det sex miljarder människor på 
jorden, år 2040 beräknas den siffran vara ungefär nio miljarder. Matproduktionen måste 
därför öka och detta måste ske på ett hållbart sätt.  

Politiker på högsta nivå har lagt pannorna i djupa veck när de har utarbetat direktiv 
kring hur man ska anpassa jordbruk till ett hållbart koncept. Åsikterna om hur 
livsmedelsproduktion ska bli hållbar i alla led, från producent till konsument, är väldigt 
många. Problem uppstår då olika intressenters tolkning av begreppet hållbar utveckling 
inte överensstämmer. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
För att utvecklingen ska gå mot ett hållbart jordbruk, eller en hållbar 
livsmedelsproduktion, är en av grundförutsättningarna att det råder ett samförstånd 
mellan jordbrukare och beslutsfattande myndigheter gällande vad som är hållbart och 
inte. Syftet med rapporten är därför att undersöka hur olika aktörer inom 
jordbrukssektorn ser på begreppet hållbart jordbruk. 

Syftet behandlas utifrån följande frågeställningar: 

• Hur ser EU och Jordbruksverket på begreppet hållbart jordbruk? 

• Hur ser svenska jordbrukare på begreppet hållbart jordbruk? 

• Råder det delade meningar dem emellan?  
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1.3 Avgränsningar 
I beskrivningen av konceptet hållbar utveckling undviker vi att gå in på en djup 
detaljnivå om enskilda tekniska lösningar, och beskriver endast förhållningssätt kring 
hur arbetet med hållbar utveckling skall bedrivas. Istället ligger fokus på att 
åskådliggöra besluten/direktiven kring hållbart jordbruk, hur de förmedlas och hur olika 
intressenter inom jordbrukssektorn väljer att beskriva begreppet hållbart jordbruk.  
När man samlar information från myndigheter kan informationen vara politisk vinklad. 
Det är något vi är medvetna om men bortser ifrån i denna rapport. Anledningen till detta 
är för att analysen enligt vår mening skulle bli för komplex och det skulle leda fokus 
från det egentliga syftet med rapporten.   
Då arbetet är tids- och storleksmässigt begränsat (5000 - 10000 ord) görs en geografisk 
avgränsning. Kopplingar till livsmedelsproduktion globalt görs, men fokus ligger på 
jordbruket inom EU och Sverige.  

 
1.4 Metod 
Begreppet hållbart jordbruk bygger på konceptet hållbar utveckling. Därför utarbetas en 
definition av vad som menas med en hållbar utveckling ur kurslitteratur och 
vetenskapliga artiklar inom ämnet. Begreppet hållbart jordbruk definieras därefter. 
Definitionen är utformad utifrån litteratur hämtad i databasen Scopus i form av 
veteskapliga artiklar och rapporter inom området hållbart jordbruk. För att förstå hur 
myndigheterna jobbar för att uppnå ett mer hållbart jordbruk inom EU och Sverige 
hämtas information gällande detta från respektive myndighet. Detta material är ämnat 
att ligga till grund för teoridelen av detta arbete.  

Den empiriska delen utgörs av data som insamlas från intervjuer och telefonintervjuer 
med fyra svenska jordbrukare. Vikt läggs vid att intervjua personer i olika åldrar och 
med olika geografiska säten. Detta görs i ett försök att eliminera risken för att 
jordbrukare som verkar i samma region påverkas av samma regionala regler, och av den 
anledningen delar uppfattning kring de frågor vi ställer. Frågorna är utformade för att ge 
svar som återspeglar personliga åsikter och reflektioner hos de personer som intervjuas. 
De är även konstruerade för att ge en bild av kunskapsnivån kring konceptet hållbar 
utveckling.  

Utifrån den teori som utformas och den insamlade empirin gällande begreppet hållbart 
jordbruk  görs en analys och slutsats. Vikt läggs i att betona eventuella skillnader dem 
emellan samt att inte föra in någon ytterligare fakta i analysen.     
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2. Hållbar utveckling 
I dag är Hållbar utveckling ett omtalat begreppet världen över och det existerar ett 
allmänt samtycke gällande att begreppet borde vara prioritet ett för 
samhällsutvecklingen, globalt men även lokalt sett (Nationalencyklopedin, 2012). Men 
vart ifrån kommer begreppet hållbar utveckling och vad menas egentligen med det? 
Hållbar utveckling är ett begrepp som först togs i allmänt bruk i samband med 
Brundtlandkommissionen (även kallad The World Commission on Environment and 
Development), döpt efter den dåvarande ordföraren, norske statsministern Gro Harlem 
Brundtland. Denna kommission publicerade år 1987 Brundtlandrapporten, eller Vår 
gemensamma framtid, som beskrev hållbar utveckling som "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov" (Wright, 2008). Rapporten skrevs som en förberedelse inför 
FN:s andra stora världskonferens gällande miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. 
Där accepterades hållbar utveckling som ett gemensamt mål för samtliga länder att 
arbeta mot (Gröndahl & Svanström, 2011).  
Hållbar utveckling fordrar en långsiktighet och en helhetssyn samt ett globalt 
perspektiv. Begreppet ger emellertid upphov till en vid tolkning och betyder med andra 
ord olika saker för olika människor. För att göra det möjligt att kunna kommunicera och 
analysera om hållbar utveckling, samt att kunna bedöma utvecklingen erfordras 
gemensamt accepterade modeller som skildrar världen och de värden som företräds i 
den. Hållbar utveckling brukar därför handla om tre så kallade dimensioner:  

• Ekologisk hållbarhet - Denna dimension ämnar bland annat naturresurser 
inklusive ekosystemens funktioner och biologisk mångfald, samt en bevarning 
av integriteten i naturliga system. 

• Social hållbarhet - Dimensionen kan avse människors behov, mänskligt kapital 
och sociala förväntningar som styrs av bland annat kultur och politik.  

• Ekonomisk hållbarhet - Den ekonomiska dimensionen kan avse dem värden som 
finns representerade i det ekonomiska systemet inklusive ägodelar och det 
byggda samhället. Tillväxt, effektivitet och en optimal användning av resurser är 
med andra ord viktiga pelare i denna dimension. 
 
(Wright, 2008) 

Figur 1 demonstrerar på ett enkelt och tydligt sätt dessa tre områden och hur de förhåller 
sig till varandra. En hållbar utveckling brukar därför anses vara en utveckling som 
beaktar alla tre dimensionerna och därmed ligger i det område som överlappar mellan 
de tre cirklarna. Det betyder exempelvis att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad 
av ett uppdelat och orättvist samhälle eller en smutsig/ohållbar miljö. Samhället behöver 
anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och på ett sådant sätt att detta blir 
långsiktigt hållbart. Det kan vara problematiskt att finna lösningar som uppfyller mål 
inom samtliga områden. Då handlar det i stället om att hitta de bästa 
kompromisslösningarna. Idag finns inga samhällen/länder som har lyckats uppnå en 
långsiktig hållbar utveckling. Det ska därför ses som ett ideal, vilket alla mänskliga 
samhällen måste sträva mot.  
(Gröndahl & Svanström, 2011). 
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Figur 1. En modell som visar hur en hållbar utveckling bör förhålla sig. 

För att avgöra om utvecklingen går i en hållbar riktning eller inte används olika 
indikatorer på en global men även lokal nivå. EU har inrättat cirka 130 indikatorer 
gällande sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter som övervakar/utvärderar 
framstegen i EU:s arbete att uppnå ett hållbart samhälle (European Commission, 2011).  
När det gäller Sverige har regeringen i samband med en skrivelse från 2006 presenterat 
87 stycken indikatorer för hållbar utveckling. Tolv av dessa har valts till 
huvudindikatorer. I en utvärdering av Sveriges hållbarhetsstatus som gjordes år 2012 
visade det sig att för huvudindikatorerna i EU:s uppsättning av hållbarhetsindikatorer, 
har Sverige överlag en positiv utveckling och ligger bättre till än EU-genomsnittet 
(SCB, 2012).  
 
2.1 Hållbart jordbruk 
Ett hållbart jordbruk är en förutsättning för att uppnå ett uthålligt samhälle. Jordbruket 
har ett flertal betydelsefulla roller, exempelvis att upprätthålla ett fungerande 
ekosystem, produktion av råvaror och bevarande av landskap och biologisk mångfald. 
Det är dock svårt att säga exakt hur ett hållbart jordbrukssystem bör se ut, vilken 
utveckling som bör råda för att erhålla ett sådant system samt på vilken nivå (EU, 
nationell, lokal) jordbruket bör vara hållbart. Ärenden som gäller exempelvis ekologiska 
begränsningar (tillgångar på naturresurser, miljöns belastningskapacitet) gör det 
problematiskt att hitta en korrekt och tydlig innebörd för hur ett hållbart jordbruk ska se 
ut. Konceptet kan med andra ord inte definieras globalt och kräver som till exempel 
begreppet demokrati att det ständigt diskuteras, undersöks och förnyas.                                                                                                                  
(Saifi, Drake & Ebbersten, 2009). 
Regeringen har dock slagit fast att jordbruket i Sverige ska vara både ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt hållbart. Nedan följer en kort och generell förklaring av 
respektive dimension. 
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Socialt hållbart jordbruk 
Som ovan nämnt handlar den sociala aspekten av hållbar utveckling om förhållanden 
mellan individer samt hur vi höjer vårt välbefinnande. Detta kan inom jordbruket 
exempelvis betyda att arbetsförhållandet för den enskilde jordbrukaren är utav god och 
säker karaktär, att denne har ett socialt umgänge, ett bra förhållande med sin familj, 
känner att sina arbetsuppgifter är tillfredsställande samt att denne kan planlägga och 
känna hopp för framtiden. Det kan likväl inkludera i fall jordbrukaren upplever 
uppskattning från samhället för sin produktion och hur vinsten och den finansiella 
säkerheten ser ut.  
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012) 
Ekonomisk hållbart jordbruk 
En förutsättning för ett ekonomiskt hållbart jordbruk är vinstgivande och 
konkurrenskraftiga jordbruksföretag. En lönsam gård har en bättre utgångspunkt för att 
kunna göra investeringar som gynnar miljön. I fall en gård/jordbruk inte är ekonomisk 
lönsam kan det leda till att den måste läggas ned, vilket i sin tur leder till att samhället 
går miste om gynnsamma miljöeffekter som åstadkoms från jordbruket, exempelvis 
biologisk mångfald.                                                                                                    
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012) 
Ekologisk hållbart jordbruk 
Ekologiskt hållbart jordbruk innebär att det ska vara anpassat för miljön, 
resursbevarande, och etiskt acceptabelt (Jordbruksverket, 2013). Ett försök att uppnå ett 
mer ekologiskt hållbart jordbruk görs i form av att jordbrukare erhåller olika 
miljöersättningar genom att vårda sitt odlingslandkap och använda miljövändliga 
metoder. Odling som ger positiva miljöeffekter samt odling som ger mindre negativa 
effekter än övrig jordbruksproduktion stöttas därför ekonomiskt (Saifi, Drake & 
Ebbersten, 2009). 
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3. EU och jordbruket 
Under 1950-talet bildades EG, EU:s föregångare. Det rådde på den tiden matbrist i 
Europa varför den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP – The Common Agricultural 
Policy som grundades 1962, fick en betydande roll. Europas jordbruk utgör en stor del 
av grunden för vad idag är den Europeiska Unionen – EU. Utgiftsposten Skydd för 
förvaltning av naturresurser, där jordbruk ingår, står för 43,3 % av EU:s totala utgifter 
år 2013 (Sveriges riksdag, 2013).  
 

3.1 CAP – The Common Agricultural Policy 
Målen för den gemensamma jordbrukspolitiken CAP är i många avseenden samma idag 
som på 60-talet och går att finna på Sveriges riksdags hemsida EU-upplysningen. Dessa 
mål är att: 

• Höja effektiviteten inom jordbruket. 
• Garantera en skälig levnadsstandard för jordbrukarna. 
• Stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter, det vill säga minska effekterna 

av variationer i utbud och efterfrågan. 
• Trygga försörjningen av jordbruksprodukter. 
• Garantera konsumenterna tillgång till jordbruksprodukter till rimliga priser. 

(Sveriges riksdag, 2013) 
 
3.2 Hållbart jordbruk enligt EU och CAP 
EU har integrerat konceptet hållbar utveckling i CAP på ett sätt som gör det svårt att 
urskilja specifika direktiv för hållbart jordbruk. Hela CAP är utformat ur ett 
hållbarhetsperspektiv. År 2013 planerar EU att genomföra en reform av CAP. De nya 
riktlinjerna för Europas gemensamma jordbruk är tänkta att gälla mellan åren 2014 – 
2020, och går under namnet CAP14.                                                                         
(Ciolos, 2012). 

När det gäller hållbarhet inom jordbruk är skillnaden i CAP14 gentemot dess 
föregångare att man bland annat på ett tydligare sätt försöker påverka jordbrukare till att 
genomföra miljöfrämjande åtgärder i jordbruket. Det skall åstadkommas genom i första 
hand ekonomiska styrmedel. Jordbrukare som inte jobbar aktivt med miljöarbete kan 
vänta sig indragna bidrag. Det fasta gårdsstödet, som baseras på gårdens areal, kommer 
att minska och ersättas av betingade stöd för miljöåtgärder som jordbrukaren själv väljer 
om hon vill genomföra. Det handlar främst om aktiviteter som skall bidra till ökad 
biodiversitet (biologisk mångfald), minskade fosforutsläpp samt minskad användning av 
pesticider (bekämpningsmedel). Det ska löna sig att vara miljömedveten. 
(Europakommissionen, 2013). 

Dacian Ciolos, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling, beskriver hur 
avsaknad av föryngring bland Europeiska jordbrukare är en av de stora sociala 
utmaningarna för ett framtida jordbruk inom EU. Unga EU-medborgare ser inte 
jordbruk som ett attraktivt yrke idag, varför antalet jordbrukare halverades mellan 1960-
talet och 2004. Den relativa genomsnittliga årslönen för en EU-medborgare arbetandes 
inom jordbruk är 40 % av en genomsnittlig årslön på den totala Europeiska 
arbetsmarknaden. Detta är enligt Ciolos en av orsakerna till att färre unga väljer att bli 
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jordbrukare. Sedan 2004 har tolv nya medlemsländer anslutit sig till europeiska 
Unionen, främst länder från östra Europa, vilket har lyft antalet jordbrukare från 3 
miljoner till 14 miljoner. Av dessa bedriver uppskattningsvis 70 % vad av EU är klassat 
som småskaligt jordbruk (Ciolos, 2012). 
Runt hälften av EU:s yta är klassad som jordbruksmark. Ciolos beskriver vidare hur EU 
jobbar för att få dagens jordbrukare att axla rollen som förvaltare av landsbygden 
bredvid sin roll som livsmedelsproducent. EU ser multifunktionalitet och diversifiering 
som ett steg mot ett mer hållbart jordbruk. Att jordbrukare inte odlar ända ut till 
åkergränser, planterar träd och buskage mellan åkrar och fält och anlägger våtmarker är 
något som inte ingår i konventionellt jordbruk, men som bidrar till ett välmående 
ekosystem.                                                                                         

En annan typ av diversifiering EU förespråkar och stödjer är de ekonomiska aktiviteter 
jordbrukare ofta har förutsättningar för, som gynnar en levande landsbygd. Det kan vara 
aktiviteter som livsmedelsförädling, turism, rekreation samt utbildning som alla skapar 
arbetstillfällen på landsbygden. EU bidrar till detta genom olika ekonomiska 
stödåtgärder direkt till jordbrukare samt ekonomiskt stöd till landsbygdssamhället, det 
vill säga skolor, infrastruktur och sjukvård. Detta är vad EU klassificerar som 
landsbygdsutveckling. Man vill på detta sätt få medborgare att stanna kvar och välja ett 
liv på landsbygden för att motarbeta problemet med en avsaknad av föryngring. 
(Europakommissionen, 2013). 
 
3.3 Modernisering av jordbruket 
Syftet med CAP var från början att säkra livsmedelsproduktionen för Europas 
medborgare. Man ville först och främst öka produktionen genom moderna 
jordbruksmaskiner och ett mer frikostigt utnyttjande av olika bekämpningsmedel. När 
dessa direktiv sattes upp på 60- och 70-talet visste man lite om konsekvenserna 
bekämpningsmedel medför på ekosystem. Strategin var lyckad och mer än fördubblade 
livsmedelsproduktionen, relativt utnyttjad mark, mellan åren 1962 och 2000         
(Ciolos, 2012). 

Det hela ledde till ett överskott av livsmedel inom EU under det tidiga 2000-talet, vilket 
har lett till att man idag har satt upp nya mål. Det handlar om att producera mer med 
mindre. Man vill i första hand effektivisera det befintliga jordbruket, hellre än att utöka 
det. De nya strategierna är att: 

• Bedriva jordbruk på ett sätt som minskar utsläpp av växthusgaser. 
• Förespråka användandet av miljövänliga jordbruksmetoder. 
• Producera och marknadsföra produkter som är regionalt hemmahörande på den 

plats man producerar dem. 
• Öka produktiviteten i skogslandskapen. 
• Utveckla nya användningsområden för jordbruksprodukter, till exempel inom 

kosmetika, medicin och hantverk. 
(Ciolos, 2012)  

EU stödjer även forskning kring nya innovativa jordbruksmetoder och system som skall 
möjliggöra att jordbrukare kan producera mer livsmedel med mindre resurser. 
Modernisering av jordbruket är fortfarande en viktig strategi för EU. Framför allt ska 
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det hjälpa EU:s jordbrukare att kunna konkurrera på en global marknad. EU ger bidrag 
till jordbrukare för modernisering av jordbruksmaskiner och faciliteter. Dessa åtgärder 
ska även göra jordbruket mer miljövänligt och hållbart. Utöver bidrag och lån hjälper 
EU jordbrukare att modernisera sina verksamheter genom utbildningar och vägledning 
som tillhandahålls på lokal nivå. 

Det totala antalet jordbrukare i EU är idag cirka fjorton miljoner. Antalet 
livsmedelsförädlare (tillverkning av slutprodukt) uppgår till tvåhundrafemtiotusen och 
antalet grossister och återförsäljare är cirka tvåhundratusen respektive femhundratusen 
(se figur 2). Det medför att jordbrukare hamnar i en dålig förhandlingssits när det 
kommer till att förhandla om priset för deras varor. 
 

 
Figur 2. En bild över antalet sysselsatta i jordbrukets olika led inom EU (Ciolos, 2012) 

EU ämnar att genom CAP hjälpa framförallt jordbrukare som bedriver ett småskaligt 
jordbruk att stärka deras förhandlingsposition mot andra aktörer i livsmedelskedjan. 
Detta gör man genom att uppmuntra bland annat: 

• Kooperativ mellan jordbrukare. 
• Specialiserat jordbruk som genererar unika produkter, till exempel organiska 

eller ekologiska produkter. 
• Kontrakt mellan jordbrukare och förädlare som garanterar ett visst pris. 

(Ciolos, 2012) 

EU vill även se en ökning i användandet av IT-, risk-, och marknadsföringsverktyg 
bland jordbrukare som ett steg i modernisering. Detta hoppas man även ha en positiv 
effekt på problemet med föryngringen av jordbrukare. 
 
3.4 EU och den globala livsmedelsmarknaden 
Europeiska Unionen är med bred marginal den största importören av livsmedel i 
världen. EU importerar mer livsmedel än de fem nästkommande största 
livsmedelsimportörerna (USA, Japan, Kanada, Australien och Nya Zeeland) gör 
tillsammans. EU har policys när det gäller livsmedelsimport som är till för att främja 
import från utvecklingsländer, och på så vis stödja utvecklingen av ett hållbart jordbruk 
i dessa länder (se figur 3). 
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Livsmedelsproduktionen behöver fördubblas på en global nivå fram till 2050, då man 
förutspår att jorden befolkning kommer att nå 9 miljarder i antal. EU och CAP spelar en 
avgörande roll i den utmaningen och kommer att fortsätta sina investeringar i 
jordbrukssektorn och dess aktörer för att göra den hållbar för framtida generationer 
(Ciolos 2012). 

 
 

 
Figur 3 visar hur mycket jordbruksprodukter EU importerar och exporterar världen 

över (Ciolos, 2012). 
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4. Jordbruksverkets roll i arbetet mot hållbart jordbruk 
Inom det jordbrukspolitiska området fungerar Jordbruksverket som regeringens 
expertmyndighet. Den 1 juli 1991 ersattes Lantbruksstyrelsen och Statens 
jordbruksnämnd till förmån för Jordbruksverket (Nationalencyklopedin, 2013). 

Jordbruksverkets uppgift är att inom landsbygdsutveckling och jordbruk jobba för:  

• en hållbar utveckling 
• ett gott djurskydd 
• ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet  
• en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.  

Utgångspunkten för arbetet sker från regeringens vision Bruka utan att förbruka. Detta 
är en vision som syftar till att man strävar efter att utveckla möjligheten att använda de 
naturtillgångar som existerar inom de gröna näringarna och det ska dras nytta av 
tillgångarna för att generera tillväxt och fler arbeten i Sverige. På samma gång bör 
tillgångarna användas på ett sätt som är långsiktigt hållbart så att de inte förbrukas. 
Användningen skall ske på ett sätt som är miljömässigt hållbart och med höga moraliska 
krav.                                                                                                                  
(Regeringen, 2011). 
Som det nämnts i föregående avsnitt tillämpas den gemensamma jordbrukspolitiken 
Common Agricultural Policy (CAP) inom EU. Jordbruksverket har där den 
koordinerande rollen. Det här betyder att de styr och applicerar stödsystem och 
regleringar från EU, på jordbruksområdet. De förmedlar också jordbrukspolitiken ut i 
det verkliga samhället genom att övervaka, rekommendera ändringar, koordinera, 
upplysa och hantera reglerings- och ersättningssystem. Jordbruksverket fattar bland 
annat beslut om bidrag gällande export, nationella stöd och mjölkkvoter. Det är däremot 
länsstyrelsen som kontrollerar de flesta direktstöden till jordbrukare (Jordbruksverket, 
2013). 

För att man som jordbrukare ska få fullt stöd/bidrag från jordbruksverket krävs att man 
uppfyller och följer vissa regler, så kallade tvärvillkor. Majoriteten av dessa tvärvillkor 
är inga nya regler, då de sedan tidigare finns i antingen svensk lagstiftning eller EU:s 
lagstiftning. Miljö, folkhälsa och djurhälsa är exempel på områden där tvärvillkoren 
tillämpas. Meningen med dessa tvärvillkor är att göra så att fler jordbrukare följer den 
aktuella lagstiftningen. I EU måste samtliga jordbrukare följa tvärvillkoren för att få 
bidrag.                                                                                                               
(Jordbruksverket, 2013).    

Jordbruksverket och dess verksamhet regleras i form av att regeringen årligen framtar 
ett regleringsbrev till Jordbruksverket. Detta regleringsbrev är ett beslut från regeringen 
som innehåller jordbrukverkets finansiella villkor (Regeringen, 2006). Omsättningen 
totalt sett, med andra ord myndighetens lämnade bidrag och kostnader, uppgick till 13 
219 miljoner kronor under år 2012. Utifrån Jordbruksverkets sammanlagda omsättning 
har cirka 67 procent finansierats av EU under de senaste åren (Jordbruksverket, 2012).  
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5. Fyra svenska jordbrukares syn på hållbart jordbruk 
Insamlad information från intervjuer med fyra olika jordbrukare sammanställs i detta 
avsnitt. 
 
5.1 Hållbar utveckling – vad är det? 
Sättet på vilket människan hanterar och förbrukar resurser ligger till grund för om något 
är hållbart eller inte. Hållbar utveckling handlar generellt om att minska slöserier och 
maximera nyttan av olika processer. En förutsättning för att åstadkomma detta är 
flexibilitet och förmåga att anpassa en process eller levnadssätt efter förutsättningarna 
som finns (Ahlström, 2013). Hållbar utveckling handlar idag mycket om hur människan 
måste förändra sitt sätt att förbruka resurser. Det krävs en förändring i människors sätt 
att se på vår resursförbrukning. Hjalmar Tesch, jordbrukare sedan 1984 summerar sin 
syn; 
”Det spelar ingen roll om vi skulle veta att planeten går under imorgon om vi inte 
ändrar oss, vi kör på i samma takt lik förbannat. För det är alltid någon annan som ska 
ändra på sig innan jag kan göra det. Så är inställningen hos folk.” 

En hållbar utveckling uppnås genom att ha ett långsiktigt perspektiv i våra vardagliga 
beslut. Ur ett globalt perspektiv lever människan inte på ett hållbart sätt idag (Tesch, 
Hjalmar, 2013). Människans negativa påverkan på världens ekosystem bör minimeras 
om hon ska kunna fortsätta livnära sig på naturligt producerade livsmedel (Tesch, 
Henrik, 2013). I ett fungerande hållbart ekosystem råder balans mellan de ämnen som 
tillförs och bortförs systemet. Är inte systemet i balans, om vi plockar ut mer än vad vi 
tillför, lever vi på lånat kapital (Viktorsson, 2013). 
 

5.2 Vad är hållbart jordbruk? 
EU kommer att ändra fördelning av de ekonomiska stöden så att det fasta gårdsstödet 
blir mindre och miljöersättningarna högre. EU vill att jordbrukarna skall bidra till att 
miljömålen uppnås i en högre grad, en sorts samhällsnytta, varför miljöåtgärder 
premieras (Ahlström, 2013). 
Med ekosystem som är i balans uppnår man ett hållbart jordbruk. Genom att hela tiden 
mäta mängden näringsämnen man bortför från ekosystemet i form av skörd, och 
jämföra det med mängden näringsämnen man tillfört i form av konstgödsel vet 
jordbrukaren om ekosystemet är i balans. Problem uppstår i form av läckage av 
näringsämnen till närliggande vattendrag och sjöar. Det leder till övergödning och i 
längden försurning av sjöar och hav (Viktorsson, 2013). 
Svenska jordbrukare försöker stoppa läckage av näringsämnen från gårdarna genom att 
anlägga så kallade kvävefällor, vilket innebär att man låter bli att plantera en bit 
åkermark i kanten runt hela åkern och låter där växter och buskar växa fritt (Tesch, 
Hjalmar, 2013). Denna metod bör betraktas som en kortsiktig lösning. Kvävefällan kan 
bara buffra en viss mängd näringsämnen, och efter en tid är gränsen nådd. Läckaget har 
minskat totalt sett, men problemet kvarstår till viss grad ändå enligt Patrik Viktorsson, 
växtodlare verksam i Skåne. Han beskriver sin syn på metoden; 
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 ”Då är det väl bättre att odla ända ut i vattendragen och sedan skörda för att på så sätt 
bortföra dessa ämnen så att balansen jag talade om tidigare hela tiden är minus i dessa 
zoner. Då minskar man ju utflödet av näringsämnen i sjöar och vattendrag.”  

Långsiktiga perspektiv vid beslutsfattande som rör verksamheten är också något som 
anses vara mer hållbart jämfört med kortsiktiga beslut. Det finns två viktiga 
förutsättningar som avgör vilka perspektiv svenska jordbrukare har när det kommer till 
beslut om investeringar i verksamheten och andra åtgärder som påverkar verksamhetens 
affärsmässiga resultat. Dessa är huruvida jordbrukaren är ägare av gården och marken 
som denne är verksam på. Alternativet är att jordbrukaren antingen arrenderar marken 
av en markägare eller är anställd på ett jordbruk med en passiv ägare. Jordbrukare som 
äger marken de odlar på har i regel ett mer långsiktigt perspektiv när de planerar sin 
verksamhet. Jordbrukare som är anställda på en gård har ofta större krav på snabb 
avkastning och korta pay-off-tider från investeringar från ägares håll (Tesch, Henrik , 
2013). Det är något som Viktorsson instämmer i när han beskriver hur det skulle vara 
om han ägde gården han är verksam på; 

”Då hade jag nog sett saker på längre sikt. För som det är nu driver jag detta här och 
nu, och tar det fem år i taget kanske. Men hade jag haft en egen gård hade jag nog haft 
ett längre perspektiv i besluten jag tar. Det tror jag säkert.” 
 En annan fråga där långsiktiga perspektiv ställs mot kortsiktiga är i hur jordbrukare 
väljer vilka gödningsmedel de skall använda från det ena året till det andra. Det är 
främst två saker som påverkar jordbrukarens val. Det rådande läget på marknaden, vad 
marknaden efterfrågar för typ av spannmål, är det ena. Det andra är priset på 
gödningsmedel och spannmål. Viktorsson förklarar; 

”Är det ett dåligt år med höga gödningspriser och låga spannmålspriser kanske jag 
håller inne lite på gödningen. Är det ett bra år med annan prisbild kanske jag använder 
lite mer. Då kan jag även kompensera lite för det dåliga året genom att lägga ut lite 
mer av vissa specifika gödningsämnen som inte omsätts på ett år utan har mer 
långsiktiga effekter, som till exempel fosfor och kalium…”  
”… det handlar mycket om den här balansen jag var inne på tidigare. Vissa år funkar 
det bra, vissa år blir det för dyrt att hålla balansen och vissa år kan man kompensera 
för uttagen av näringsämnen man gjort och ska göra i framtiden”. 

Ahlström beskriver hur hållbarhet även spelar in när jordbrukare jobbar med växtskydd 
(bekämpningsmedel).  

 ”Vi kanske kör ett preparat som fungerar på ett visst sätt ena gången, för att sedan 
välja ett annat preparat som fungerar annorlunda en annan gång för att vi inte ska 
bygga upp populationer av till exempel resistenta svampar som angriper växterna. Det 
är jätteviktigt för oss att tänka så. I det avseendet vill jag påstå att vi jobbar väldigt 
mycket med långsiktighet och hållbarhet”   
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5.3 Vad behöver förändras inom jordbruket för att det ska bli mer hållbart?  
Det finns många saker som kan göras bättre. Viktorsson anger de politiska direktiven 
som ett område där de viktigaste förändringarna finns att göras. Fler gemensamma 
regler som gäller i hela EU skulle underlätta för jordbrukarna att ta reda på vilka regler 
som gäller. Han beskriver även hur regler i två olika EU-länder kan vara varandras 
motsatser; 
”Ett exempel är de regler som vi har för ett speciellt bekämpningsmedel mot tistel i 
kornfält. Det får vi använda fram till och med stadium 31 i Sverige. Men det är lite för 
tidigt för att få bra effekt på tisteln så det vill vi gärna få spruta på in i stadium 33-34 
där någonstans. Men om vi tittar på Danmark så får man där inte börja bespruta innan 
stadium 31, så hur har man tänkt kring det? Det är ju två motsatta direktiv. Det känns 
rakt upp och ner.” 
Fler gemensamma regler skulle även göra det mer jämställt för svenska jordbrukare vid 
till exempel offentliga upphandlingar där svenska jordbrukare har svårt att konkurrera 
med priser mot exempelvis franska och tyska jordbrukare (Tesch, Henrik, 2013). Denna 
uppfattning delas av Viktorsson som beskriver problemet med offentlig upphandling;  
”… vid sådana upphandlingar måste vi följa EU:s direktiv och då gäller inte svenska 
lagar för hur produkten är framtagen. Och det gäller för livsmedel tillverkade utanför 
Sverige. Men för oss gäller ju fortfarande samma hårda regler vilket i förlängningen 
leder till att vi inte kan konkurrera med priserna.” 
”… när staten går in i en upphandling tittar de bara på priset. Och det är ju inte den 
svenska köttbiten som är billigast. Så man väljer den importerade i stället. På det här 
sättet drar man ju undan mattan för svenska bönder genom att ha hårda regler.” 

Hjalmar Tesch beskriver hur det saknas en mer övergripande vision från EU och 
jordbruksverkets sida när det gäller miljöarbetet. Det finns väldigt mycket regler för hur 
miljöarbetet skall bedrivas, och reglerna letar sig ofta ner på väldigt små detaljer som 
medför en orimlig byråkratisk börda för jordbrukaren. Hjalmar ger sin syn; 

”Man kanske inte ska fokusera på om en kossa fiser i Halland utan titta på större 
sammanhang som alla kolkraftverken i Tyskland. Jag kan tycka att det är larvigt när 
man går ner på en sådan detaljnivå som kossors avföring och debatterar det. Det finns 
viktigare saker att tag i först när det gäller hållbarhet…” 

”… man fastnar liksom på detaljnivå och snöar in på saker som kanske inte spelar så 
stor roll i det större sammanhanget.”  

Viktorsson beskriver vidare vad han ser som ett problem i att EU:s direktiv omarbetas 
cirka vart femte år. Det blir en sorts motsägelse i att förespråka långsiktighet när man 
som myndighet ändrar reglerna som styr och fungerar som incitament i arbetet med 
hållbart jordbruk med så korta mellanrum. Något som bidrar till problemet är att många 
olika organ och myndigheter är involverade, vilket gör beslutsvägar och 
handläggningstider långa. Viktorsson; 

”Vi har ju gårdsstödet som bestäms av EU, betalas ut av jordbruksverket och som 
kontrolleras av länsstyrelsen. Och mellan ärenden är det handläggningstid, vilket gör 
att du kan få godkännande för något av länsstyrelsen i lagom tid för att jordbruksverket 
har hunnit ända reglerna för det, så att du ändå inte får tillstånd. Och då kan man bli 
av med sin stödrätt för något man inte kan påverka bakåt i tiden.” 
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Föryngringen bland jordbrukare behövs i högre grad än vad den är idag. Den främsta 
anledningen till att unga inte kommer in på arbetsmarknaden är enligt Ahlström de höga 
mark- och arrendepriserna. Det behövs göras förändringar kring hur man utformar hyror 
av mark och arrenden. Ahlström;  
”Ska hyror bara styras av ett marknadspris eller ska hyran på något sätt knytas till 
täckningsbidraget på någon viss gröda eller en växtsort som påverkar avkastningen på 
marken? Som det är nu är det ett marknadspris som egentligen står väldigt långt ifrån 
lönsamheten.” 
Hjalmar Tesch delar uppfattningen om att bristen på föryngring är ett problem som EU 
måste lösa. Han förespråkar en annan lösning. Gårdsstöden driver upp priserna på 
marken, och gör arrenden dyra enligt honom. Om gårdsstödet skulle försvinna skulle 
markpriserna på sikt sjunka. Hjalmar ger sin syn på gårdsstödet; 
”… det här med jordbruksstödet tycker jag är lite egendomligt egentligen. Att man ska 
behöva skjuta in pengar i verksamheter som producerar mat som alla människor 
behöver, jag fattar inte riktigt hur det hänger ihop med tillgång och efterfrågan. Det är 
ju en enorm utgift EU har och jag är förvånad över att det inte har blivit uppror kring 
det här redan.” 

Även Viktorsson anser att gårdsstöden påverkar markpriserna och förklarar vad han tror 
händer om stöden skulle sänkas eller försvinna helt; 

”I det långa loppet så kommer fastighetsvärdena gå ner och arrendepriset gå ner…” 
”… Det drabbar lönsamheten direkt och sedan skulle effektiviseringen och 
markpriserna få jämna ut det hela.” 
Ahlström stämmer in i resonemanget; 

”Det där är något jag tycker man ser tendenser till redan nu. Det där stödet är ju 
egentligen till för att vi ska ha relativt billig mat inom EU. Idag lägger vi cirka 15 % av 
vår inkomst på livsmedel, för 50 år sedan var den siffran runt 30-35 %. Jag tror att på 
sikt kommer stöden gå ner, matpriserna gå upp och marknaden kommer att styra i 
större grad vad vi ska odla.”  
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6. Analys 
Avsnittet avser att svara på huruvida synen på hur hållbart jordbruk skall bedrivas 
skiljer sig mellan beslutsfattande myndigheter och svenska jordbrukare samt att 
analysera EU:s, Jordbruksverkets och de intervjuade jordbrukarnas syn på hållbar 
utveckling och hållbart jordbruk.  
I stora drag delar EU, Jordbruksverket och de intervjuade jordbrukarna syn på vad 
hållbarhet inom jordbruket är. Även om jordbrukarna inte har några egentliga kunskaper 
om hur begreppet hållbar utveckling myntades eller begreppets tre värdegrunder 
(ekologisk, social, ekonomisk) som de är definierade, finns det en förståelse för hur det 
ena påverkar det andra. EU:s syn på hållbar utveckling bygger på begrepp och teorier 
från forskning inom området och är det vedertagna akademiska synsättet. På en del 
områden går åsikterna kring hållbarhet isär mellan jordbrukarna och de beslutsfattande 
myndigheterna, vilka redogörs för i följande stycken.  
Under intervjuerna med de fyra jordbrukarna tenderade de att lägga stor fokus kring 
miljöfrågor, den ekologiska delen av hållbar utveckling. Den generella uppfattningen 
hos jordbrukarna är att miljöarbetet är ett hinder med avseende på verksamhetens 
lönsamhet. En skepsis finns kring vad miljöarbetet egentligen leder till, allra helst då 
några konkreta reslutat som visar på ekologisk förbättring sällan redovisas för 
jordbrukarna. Denna skepsis kan mycket väl hänga ihop med vad Hjalmar Tesch 
beskriver som en avsaknad av en övergripande vision för hur miljöarbetet skall 
bedrivas. Om det inte är tydligt varför EU eller Jordbruksverket har infört vissa regler 
kan man inte heller kräva av jordbrukarna full hängivelse.  

Jordbrukarnas syn på hur miljöfrågorna skall lösas skiljer sig ofta från de direktiv 
beslutsfattarna utformar. Det finns en frustration bland jordbrukarna över att det är för 
få beslutfattare som har en faktisk bakgrund inom jordbruket. Här finns det tecken på att 
kommunikationen mellan jordbrukare, som tillämpar regler och förordningar, och de 
tjänstemän som utformar dessa är bristande. Det är däremot svårt att bortse från att 
jordbrukare har ett stort ekologiskt ansvar, och därför har skyldighet att följa de regler 
och bestämmelser jordbruksverket inför. De ekonomiska incitament EU vill skapa 
genom att ändra fördelningen i stödet till jordbrukare med en mindre del fast gårdsstöd 
och en större del miljöstöd kommer att innebära att miljöarbete ger en ökad inkomst, 
vilket rimligtvis ändrar jordbrukarnas syn på miljöarbetet som enbart en kostnad som 
tynger verksamhetens resultat. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ett steg i rätt riktning 
då incitamentet gör det intressant för jordbrukare som tidigare inte sett någon vinning i 
att ägna sig åt miljöarbete nu kan öka sin inkomst genom att göra det. Det är inte 
långsökt att förvänta sig att det även skapar arbetstillfällen på landsbygden som främjar 
den socialt hållbara utvecklingen. Dels jobb inom jordbruket men även hos 
kontrollerande myndigheter som får mer att kontrollera då miljöarbetet ökar.   

En annan orsak till att jordbrukarna är skeptiskt inställda till miljöarbetet som 
myndigheterna kräver av dem är att de upplever att miljöreglerna är hårdare i Sverige än 
i övriga EU. De hårdare reglerna medför högre produktionskostnader för svenska 
jordbrukare. Det är något som får stora konsekvenser framför allt vid offentliga 
upphandlingar där svenska staten är kunden. Eftersom EU-regler gäller vid offentliga 
upphandlingar blir svenska jordbrukare utkonkurrerade av billigare livsmedel som 
produceras i länder med mjukare miljölagar och lägre produktionskostnader.  
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Ur ett ekologiskt perspektiv är detta förkastligt och långt ifrån hållbart. Sveriges hårda 
miljölagar främjar i dessa fall paradoxalt nog livsmedel som är producerat med mindre 
hänsyn till miljön, även om syftet är det motsatta. Ur ett socialt hållbart perspektiv är 
det svårt att se hur det skulle kunna bidra till vad EU refererar till som en levande 
landsbygd i Sverige. Att göra det svårare för jordbrukarna att hålla sina verksamheter 
lönsamma lär inte bidra till en föryngring inom jordbruket. Sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv är billiga alternativ måhända fördelaktiga. Frågan är dock hur långsiktigt 
hållbart det är att som nation göra sig beroende av utländsk livsmedelsproduktion.  
Att det finns ett problem med avsaknaden av föryngring inom jordbruket är något som 
myndigheter och de intervjuade jordbrukarna är överrens om. Åsikterna går isär kring 
vad som är anledningen till problemet, och hur det bäst bör lösas. EU ser en lösning i att 
bidra till att behålla en levande landsbygd genom ekonomiskt stöd till skolor, sjukvård 
och kultur på landsbygden, för att få unga att vilja stanna kvar och välja ett liv på landet. 
Jordbrukarna har en annan syn på vad som är anledningen till att färre unga ger sig in i 
yrket som jordbrukare, markpriserna. Enligt de jordbrukare som intervjuades står 
markpriserna inte i proportion mot den avkastning marken ger. Med andra ord räcker 
inte inkomsterna från jordbruket till att betala räntan på lånen man behöver för att kunna 
köpa marken. Enligt jordbrukarna är det jordbruksstödet som driver upp markpriserna. 
Ett kraftigt minskat, eller slopat, stöd skulle sänka markpriserna och göra jordbruket 
mer tillgängligt till unga som vill in i branschen menar man. Det här synsättet är mycket 
intressant. Vid första tanke på jordbruksstödet drar man slutsatsen att det är till för att 
gynna EU:s jordbrukare, vilket det säkert gör i vissa fall. Men vid närmare eftertanke 
och efterforskning blir det tydligare att stödets uppgift är framförallt att hålla 
matpriserna för konsumenterna, EU:s medborgare, så låga som möjligt. 
 Med detta i tanke och allt annat vi läst om hållbar utvecklings tre värdegrunder kan 
man fråga sig hur hållbart det är att utforma en jordbrukspolitik som prioriterar låga 
matpriser till den grad den gör idag. Här ligger det nära till hand att fråga sig vilket 
ansvar vi har som konsumenter av livsmedel att bidra till en hållbar utveckling inom 
livsmedelsproduktionen och ett hållbart jordbruk. Är det rimligt att inte vilja lägga mer 
än 15 % av sin disponibla inkomst på något som är en förutsättning för att leva? Och 
med tanke på att jordbruksstödet finansieras av skattepengar är det EU:s medborgare 
som står för notan för de billiga matpriserna ändå. Vi väljer att avsluta denna analys 
med jordbrukaren Hjalmar Tesch tankar kring hur vi alla bör fundera på vårt sätt att 
konsumera livsmedel; 
”… ibland känns det som om att människor vet så lite om livsmedelsproduktion att det 
är skrämmande. Jag skulle gärna se att fler blev kanske lite mer självhushållande och 
lärde sig om produktionen. Folk vet ju inte hur en morot växer idag!” 

”Och det här med priser, alltså vad folk väljer att lägga pengar på när de handlar 
livsmedel. Man ska ha chips och läsk och allt möjligt skräp som får kosta vad det 
kostar. En kaffe kan få kosta femtio kronor på en cafékedja, men en köttbit som kostar 
mer än fyrtio kronor är ett rån. Hur resonerar man då? Det är ju helt galet. Bra mat 
kostar ju pengar, så enkelt är det. Är man lite intresserad så får man ju strunta i 
chipspåsen och börja investera lite i bra livsmedel istället. Det hoppas jag på att folk 
börjar göra.”   
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7. Diskussion/Slutsats  
En teoretisk bakgrund kring begreppet hållbar utveckling har beskrivits i rapportens 
första avsnitt. Den har åskådligtgjort hur EU och svenska myndigheter har anpassat 
konceptet hållbar utveckling till jordbruket, något som beskrivs som hållbart jordbruk. 
Fyra svenska jordbrukare har därefter intervjuats för att få deras syn på hållbar 
utveckling och vad det betyder för dem. Med andra ord jordbrukarnas syn på vad som är 
hållbart jordbruk. Detta har gjorts för att dels undersöka myndigheternas och 
jordbrukarnas enskilda åsikter och hur man jobbar för ett hållbart jordbruk i Europa och 
Sverige, men även för att jämföra jordbrukarnas åsikter med myndigheternas för att 
finna vad det råder delade meningar om. 

I stora drag delar myndigheter (EU och jordbruksverket) och jordbrukare uppfattning 
om vad som är ett hållbart jordbruk. Man är däremot inte lika överrens om hur 
hållbarhet skall uppnås. I analysen beskrivs de områden där, i våra åsikter, meningarna 
går isär som mest. Ett av dessa områden berör problemen med avsaknaden av 
föryngring bland jordbrukare. EU menar att större satsningar behöver göras för att 
bevara en vad man kallar levande landsbygd. Man syftar då till att ge ekonomiska 
bidrag till skolor, vård och kultur. De jordbrukare som intervjuats menar att problemet 
är något helt annat, och ligger i att unga har svårt att ta sig in i branschen på grund av 
höga markpriser som inte speglar den avkastning marken kan ge. Vinsten skulle helt 
enkelt inte räcka till att betala räntekostnaden som belåningen av marken medför.  

Vidare utrycker jordbrukarna en frustration över att myndigheter verkar sakna en vision 
för hur miljöarbetet skall bedrivas. Man pekar även på att resultat av miljöarbetet 
jordbrukarna utför sällan redovisas från myndigheters sida, och ifrågasätter dess 
effekter. Myndigheterna ämnar å sin sida att skapa större ekonomiska incitament för 
jordbrukare att ägna sig åt miljöarbete genom att göra en förskjutning i jordbruksstödet. 
Det fasta gårdsstödet som baseras på gårdens areal skall bli mindre till förmån för det 
betingade miljöstödet, som står i proportion till hur mycket miljöåtgärder jordbrukaren 
väljer att ägna sig åt. Det ska löna sig bidra till miljömålen. 

Att skapa incitament för att bidra till mindre miljöpåverkan inom jordbruket är bra, i 
vilken form de än är. Att utgå från att jordbrukare är i sin natur intresserade av 
miljöfrågor är att dra förhastade slutsatser och incitamenten behövs för att motivera 
jordbrukare att aktivt jobba med dessa frågor. Jordbrukarna beskriver även problem 
Sveriges relativt hårda miljölagar medför vid exempelvis offentliga upphandlingar med 
staten som kund. Att lätta på miljölagarna skulle i vårt tycke vara att ta ett steg tillbaka i 
utvecklingen. Istället bör myndigheterna ändra de regler som hindrar dem från att välja 
närodlade produkter, även om det medför ett högre pris. Då hållbar utveckling handlar 
om tre värdegrunder/dimensioner, och inte bara ekonomi, är det vår bestämda 
uppfattning att konsumtion och produktion av livsmedel bör inträffa så nära geografiskt 
varandra som möjligt.  
I analysen frågor vi oss om vem som egentligen bär ansvaret för ett hållbart jordbruk. 
Det är enkelt att peka på myndigheter, som stiftar lagar och direktiv, och jordbrukare 
som brukar jorden och vars ansvar ligger i att följa lagarna och direktiven från 
myndigheterna. Frågan är om inte konsumenterna, EU:s medborgare, har ett lika stort 
ansvar i hur vi väljer att konsumera och vilka livsmedel vi konsumerar. 



18 
 

Referenser 
 
Webb 
Europakommissionen, European Commission. Hämtat den 8 april 2013.
 http://ec.europa.eu/agriculture/faq/index_en.htm#8   
Europakommissionen, European Commission. Hämtat den 7 april 2013.
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/context 
Innovatum, Figur 1. Hämtat den 2 april 2013.
 http://sc.innovatum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=37942 
Jordbruksverket, Gemensam jordbrukspolitik. Hämtat den 9 april 2013.
 http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/jordbruksverketsmalochverks
 amhet.4.5aec661121e2613852800010081.html 
Jordbruksverket, Tvärvillkor. Hämtat den 10 april 2013.
 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/tvarvillkor/va
 dartvarvillkor.4.7409fe2811f8e7990b880001269.html 

Jordbruksverket, Årsredovisning 2012. Hämtat den 9 april 2013.
 http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr263.html 

Nationalencyklopedin, Hållbar utveckling. Hämtat den 3 april 2013.
 http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling 

Nationalencyklopedin, Jordbruksverket. Hämtat den 8 april 2013.
 http://www.ne.se/lang/jordbruksverket 

Regeringen, Bruka utan att förbruka. Hämtat den 7 april 2013. 
 http://www.regeringen.se/sb/d/11651/a/121930 

Regeringen, Regleringsbrev. Hämtat den 8 april 2013.
 http://www.regeringen.se/sb/d/5041/a/36432 

Statistiska centralbyrån (SCB). Hämtat den 5 april 2013.
 http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublOb
 jId=18537  
Statistiska centralbyrån (SCB). Hämtat den 6 april 2013. 
 http://www.mir.scb.se/hut/hut06/skal/index_2b.htm 
Sveriges regering. Hämtat den 4 april 2013.                     
 http://www.regeringen.se/sb/d/1591 
Sveriges riksdag, EU-upplysningen. Hämtat den 2 april 2013.          
 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-jordbrukspolitik/ 
Sveriges riksdag, EU-upplysningen. Hämtat den 2 april 2013.          
 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-budget/EUs-inkomster-och-
 utgifter/ 

 
 
 
 



19 
 

 
Publicerade 
Ciolos, Dacian. European Commissioner for Agriculture and Rural Developement. ”The 
Common Agricultural Policy – A partnership between Europe and Farmers”, 2012 
Gröndahl, Fredrik & Svanström, Magdalena. Hållbar Utveckling - en introduktion för 
ingenjörer och andra problemlösare, 2011 
Saifi, Drake & Ebbersten, Svenskt jordbruks hållbarhet och kommunernas roll, 2009 
SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012 
Wright, Richard T. Enviromental Science (Tenth edition), 2008 

 
 
Intervjuer 
Ahlström, Daniel. (den 5 april 2013). Jordbrukare, Sjösa Gård.  

Tesch, Henrik. (den 9 april 2013). Jordbrukare, Kvarnnibble Gård. 
Tesch, Hjalmar. (den 9 april 2013). Jordbrukare, Nyborg Gård. 

Viktorsson, Patrik. (den 5 april 2013). Jordbrukare, Stora Markim Gods.   
 

 



i 
 

BILAGA 1 
 
Intervju - Patrik Viktorsson 
Patrik Viktorsson, Stora Markim Gods, Skåne. Växtodlingsgård/spannmål (6 grödor) 

 
Vad driver dig i din roll som jordbrukare? 
- Det som driver mig är att jag tycker det är väldigt intressant att se vad man kan få ur 
jorden, vad man kan få att växa ur jorden. Att se hur växterna utvecklas och hur man 
kan jobba för att hålla dem fria från sjukdomar för att se vad växternas 
produktionskapacitet är. Det är nog det grundläggande. Att jobba med naturen och se 
vad den kan klara av att producera helt enkelt 
 
Är det (hur man får saker att växa ur jorden) något du känner att du har bättre 
förståelse för och bättre chans att påverka nu efter att du har gått din utbildning? 
- Ja absolut, det måste jag nog säga att jag har. Sedan lär man sig nya saker varje år. 
Inget år är det andra likt. Man får en grund att stå på genom sin utbildning, sedan är 
det livserfarenhet som man bygger på med och som hjälper mig att fatta besluten jag tar 
idag. Sedan är det ju så att det kommer nya tankar och idéer om hur man ska jobba 
hela tiden, så det gäller ju att hänga med. Man blir aldrig färdigutbildad, man måste 
hänga med i utvecklingen och anpassa sig hela tiden. 
 
Hur kommer det sig att du valde att bli jordbrukare? 
- Jag är ju uppvuxen på en gård, min pappa är jordbrukare, så jag har varit en del av 
det (lantbruket) i hela mitt liv. Men egentligen var väl det första intresset maskinerna 
och den tekniska biten. Sedan kom intresset för växtodlingen på köpet, att se hur 
naturen fungerar och förändrar sig över året med årstider, att vara en del av det. 
 
Då antar jag att jordbruk som yrke är något som går i din familj bakåt i 
generationerna, hur ser du på din framtid inom jordbruket? Planerar du att 
lämna över yrket till dina barn? 
- Det stämmer, det har gått i generationer. Och nej, det är inget jag har tänkt på 
egentligen. Jag jobbar inte på min fars gård nu utan driver en annan gård som har en 
passiv ägare kan man säga. Så jag har ansvaret för driften och produktionen men jag 
äger den inte. Hade jag jobbat på min hemgård hade man kanske funderat på det lite 
mer. Då hade man kanske haft lite planer på hur man kan bygga vidare på den och 
sedan lämna över den till nästa generation. Det skulle vara roligt men nu är jag inte i 
det läget än så om jag skulle få en son eller dotter så ser jag ingen vits med att de skulle 
ta över det jobbet jag har idag. Men om jag ser på min egenframtid, vad jag gör om fem 
år, så håller jag på med detta fortfarande, absolut! Det blir två olika perspektiv, ett kort 
och ett långt. 
 
Ja precis, så om jag förstår dig rätt så skulle du ha andra perspektiv om du 
jobbade på din fars gård idag?  
- Ja precis, det tror jag! Då hade jag nog sett saker på längre sikt. För som det är nu 
driver jag detta här och nu, och tar det fem år i taget kanske. Men hade jag haft en egen 
gård hade jag nog haft ett längre perspektiv i besluten jag tar. Det tror jag säkert. 
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Hållbar utveckling, hur tycker du att det påverkar dig i din yrkesroll? 
Beslutsfattande etc. 
- Jo men det påverkar för jorden förändras ju långsamt. Vi tar en skörd och i och med 
det tar vi också en viss mängd näringsämnen som finns i jorden. Om jag inte tillför 
några näringsämnen så utarmar jag jorden. Så visst, hållbarhet är jätteviktigt inom den 
här branschen. Det är en grundpelare. Och vi gör ju en uppföljning varje år på hur 
mycket vi tar ut ur jorden via skörd, och hur mycket vi tillför jorden. Då får man en 
differens där, växtnäringsbalansen kallas den, för hur mycket kväve, fosfor och kalium 
jag har släppt från gården och hur mycket har jag tillfört gården. Och är det inte i 
balans så lever jag på lånat kapital kan man säga. För jag sätter ju gården i sämre 
position framåt i tiden om det inte är balans. Även i valet av kemikalier och verksamma 
substanser kommer det in ett tänk med hållbarhet. Vi kanske kör ett preparat som 
fungerar på ett visst sätt ena gången, för att sedan välja ett annat preparat som 
fungerar annorlunda en annan gång för att vi inte ska bygga upp populationer av till 
exempel resistenta svampar som angriper växterna. Det är jätteviktigt för oss att tänka 
så. I det avseendet vill jag påstå att vi jobbar väldigt mycket med långsiktighet och 
hållbarhet. 
 
När det gäller hållbarhet och jordbruk, vem eller vad är det i ditt tycke som 
bestämmer och styr hur du jobbar med sådana frågor? 
- Det är väl egentligen två saker främst. Dels är det marknaden och priser på gödning 
och spannmål. Är det ett dåligt år med höga gödningspriser och låga spannmålspriser 
kanske jag håller inne lite på gödningen. Är det ett bra år med annan prisbild kanske 
jag använder lite mer. Då kan jag även kompensera lite för det dåliga året genom att 
lägga ut lite mer av vissa specifika gödningsämnen som inte omsätts på ett år utan har 
mer långsiktiga effekter, som till exempel fosfor och kalium. Så just den biten styrs av 
marknaden. Sedan har vi biten med hur jag jobbar med växtskydd, då kanske jag får 
välja spannmålssorter som är resistenta mot de raser av svamp vi har för tillfället. Så 
det är väl egentligen vad som styr hur jag jobbar med de frågorna. Det handlar mycket 
om den här balansen jag var inne på tidigare. Vissa år funkar det bra, vissa år blir det 
för dyrt att hålla balansen och vissa år kan man kompensera för uttagen av 
näringsämnen man gjort och ska göra i framtiden. 
 
Känner du av några direktiv eller påtryckningar från myndigheter att jobba med 
hållbarhet? 
- Vi har MASSOR med lagar, regler och förordningar att följa(skrattar). På varje 
kemikalie står det klart och tydligt på förpackningen hur, var, när och mer därtill man 
skall använda medlet. All annan användning är strikt otillåten. Och det är här det 
uppstår lite problem när det gäller myndigheterna. Vi har en kemikalieinspektion som 
säger att vi ska skära ner på användandet och förbjuder fler och fler preparat för att 
minska risken för resistens. Vi ser annorlunda på saken. Vi vill ju använda fler preparat 
för att kunna variera och på så vis motverka resistens. Kemikalieinspektionen har ju ett 
väldigt snävt synsätt på det här, och vill ju egentligen inte ha kemikalier överhuvudtaget 
i Sverige. Så vi har ett läge där kemikalieinspektionen vill ha så få kemikalier som 
möjligt och vi jordbrukare vill ha så många olika som möjligt, för att lösa samma 
problem. Går man bara ner till Danmark eller Tyskland har man ett helt annat synsätt 
på dessa saker. Vi känner att vi har myndigheterna mot oss när vi egentligen vill lösa 
samma problem som dem med resistens. Ett tydligt exempel var när man nyligen 
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förbjöd ett av två ämnen för bekämpning av en viss typ av insekt som angriper raps. 
Argumentet från deras sida var ju att vi har det andra ämnet som vi fortfarande kan 
använda oss av, men hur menar de att man förebygger resistens på det sättet genom att 
bara använda samma ämne? Det är ju så resistens skapas. Så vi har lite olika synsätt 
på detta. 
 
Upplever du att du påverkas av slutkundens (konsumenten) krav på livsmedel? 
Konsumenten väljer väl i princip mellan två saker, antingen ska det vara konventionellt 
eller ekologiskt. Är det konventionellt kunden är ute efter då är det ju bara priset som 
spelar roll.  Då är det inte frågan om hur det är framtaget eller så utan då är det bara 
priset som spelar roll. Om de ska göra något så att säga aktivt val så är det ju i så fall 
att de väljer något som är ekologiskt. De andra sakerna som fair trade och så, det tror 
jag inte att de bryr sig så mycket om faktiskt. Sedan har vi det här med ekologiskt. Det 
är ju inte, i mina ögon, ett hållbart system långsiktigt för en ekologisk gård har i mitt 
tycke mycket näringsämnen i marken vid fel tidpunkt på året. Jag köper in kalium, 
fosfor och kväve vilket en ekologisk bonde inte får göra. Han måste ju då använda sig 
av stallgödsel eller så kallade gröngödslingsvallar vilket är till exempel ett klöverfält 
som man då putsar ner och sedan plöjer. För de anrikar kvävet som är i luften. Då har 
man mycket kväve i marken på hösten som ligger hela vintern och som man sedan kan 
utnyttja och så i på våren. En konventionell jordbrukare lägger ut ett inköpt 
näringsmedel på våren och skördar sedan på hösten. På så vis ligger ju inget kapital 
bundet i marken under halva året. Vad är hållbart och vad är inte hållbart? Ska man se 
till hur läget är med Östersjön så är ett intensivt jordbruk bättre eftersom vi har ett 
relativt litet läckage av näringsämnen i förhållande till ett extensivt jordbruk. Det 
kanske inte var svar på din fråga? 
 
Vad vet du om EU:s syn på hållbart jordbruk? 
 - EU…du förresten kan vi hoppa tillbaka till förra frågan? För slutkonsument måste 
även vara Svenska staten och landsting och så? Och då tycker jag att det är väldigt fel 
när det kommer till offentlig upphandling. För vid sådana upphandlingar måste vi följa 
EU:s direktiv och då gäller inte svenska lagar för hur produkten är framtagen. Och det 
gäller för livsmedel tillverkade utanför Sverige. Men för oss gäller ju fortfarande 
samma hårda regler vilket i förlängningen leder till att vi inte kan konkurrera med 
priserna. Om vi tar en köttbit som exempel. Är det en köttbit som är uppfödd i Tyskland 
har den fötts upp under förhållanden styrda av tyska regler och djurskyddslagar. På 
samma sätt som en svensk köttbit har påverkats av svenska lagar och bestämmelser som 
är mycket striktare. Men när staten går in i en upphandling tittar de bara på priset. Och 
det är ju inte den svenska köttbiten som är billigast, så man väljer den importerade i 
stället. På det här sättet drar man ju undan mattan för svenska bönder genom att ha 
hårda regler, vilket i och för sig är en bra sak, men samtidigt väljer bort produkterna 
på grund av priset, som i sin tur är en konsekvens av de hårda reglerna. Det blir en 
sorts dubbelmoral i det hela. Det tycker jag är väldigt synd. 
 
Vad vill du då se för förändringar från EU:s eller jordbruksverkets sida? 
Det måste ju bli mer regler som gäller för alla. Vi har ju väldigt många specialregler 
som gäller här men inte där och så vidare. Det kan säkert ha sin orsak i många fall men 
som det är med det här med offentlig upphandling så är det ju inte hållbart. Det måste 
ju finnas något som gör det mer jämställt för svenska jordbrukare. Ett annat exempel är 
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de regler som vi har för ett speciellt bekämpningsmedel mot tistel i kornfält. Det får vi 
använda fram till och med stadium 31 i Sverige. Men det är lite för tidigt för att få bra 
effekt på tisteln så det vill vi gärna få spruta på in i stadium 33-34 där någonstans. Men 
om vi tittar på Danmark så får man där inte börja bespruta innan stadium 31, så hur 
har man tänkt kring det? Det är ju två motsatta direktiv. Det känns rakt upp och ner. Så 
där kan inte jag riktigt förstå hur Sverige och Danmark kan ha så olika syn på saker 
och ting. Så varför har vi så skiljda regler mellan länderna? Det skulle jag vilja ha ett 
svar på. Men på EU-nivå vet jag inte riktigt vad de skulle kunna göra. De håller ju på 
med gårdsstöden och det här. Det satsas så väldigt mycket pengar på miljön och allt det 
här, men man undrar ju vad det leder till. Det skulle vara intressant att få svar på. Det 
känns som om det är väldigt mycket byråkrati. Och det kan ju inte vara hållbart att 
lägga så mycket pengar på kulturminnen och att bevara massa saker som det är. Vi kan 
ju inte göra hela Sverige eller hela EU till ett museum. Sen tror jag att vi behöver lite 
mer långsikta spelregler. Nu kommer ju CAP14 som ska gälla till år 2020. Senast de 
gjorde om direktiven var 2006 tror jag. Det är ju ingen långsiktighet i det, att göra om 
direktiven var femte år. Man hinner knappt lära sig det nya innan de ändrar igen. Sen 
är det ju allmänt rörigt. Vi har ju gårdsstödet som bestäms av EU, betalas ut av 
jordbruksverket och som kontrolleras av länsstyrelsen. Och mellan ärenden är det 
handläggningstid, vilket gör att du kan få godkännande för något av länsstyrelsen i 
lagom tid för att jordbruksverket har hunnit ända reglerna för det, så att du ändå inte 
får tillstånd. Och då kan man bli av med sin stödrätt för något man inte kan påverka 
bakåt i tiden.  
En annan sak som blir fel när det kommer till EU och CAP är detta; om vi som driver 
växtodling på 900 hektar har tre hästar på gården, och så är det fel på vårt djurskydd 
på något sätt. Det kan handla om att hästarna har det för litet eller för stort eller vad 
det nu kan vara och det leder till ett åläggande. Då får jag dels en penningböter, men 
även ett avdrag på mitt gårdsstöd på fem procent. Men den som har säg tusen hästar 
och bryter mot samma regler får samma penningböter och samma femprocentiga 
avdrag. Men eftersom den personens huvudnäring är hästar så har han inget gårdsstöd 
och får på så sätt ett mildare straff än jag, fast det påverkar fler djur. Och i det fallet är 
vi ju inte lika inför lagen. Och det är ju konstigt, men det är bara att acceptera och göra 
det bästa av situationen. Det är inte mycket att göra. Sen har vi det här med att de har 
fått för sig att vi ska anlägga skyddszoner i åkerkanter och kring vattendrag där vi låter 
gräset växa för att fånga upp kvävet och fosfor, som gräset anrikar och så vidare, så att 
det inte rinner ut i sjöar och hav. Och det är ju i och för sig en bra tanke men vad 
händer då när den här buffringen inte kan ta upp mer? Då rinner det ju igenom ändå, 
någon gång är ju gränsen så att säga nådd för hur mycket den här åkerkanten kan ta 
upp och binda. Då är det väl bättre att odla ända ut i vattendragen och sedan skörda 
för att på så sätt bortföra dessa ämnen så att balansen jag talade om tidigare hela tiden 
är minus i dessa zoner. Då minskar man ju utflödet av näringsämnen i sjöar och 
vattendrag. Det är min åsikt. Och sen kan man se på det på ett annat sätt, hur mycket 
sprider vi egentligen? Vi talar om gram per hektar mark. Sedan kan man se gemene 
man stå och tömma en liter växtnäring på tio kvadratmeter gräsmatta i ett samhälle. 
Det blir ju en enorm koncentration på en liten yta. Så debatten kan tyckas lite 
snedvriden ibland.   
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Vad tror du skulle hända om gårdsstödet skulle minskas kraftigt eller försvinna 
helt? 
 På kort sikt är vad som händer att min lönsamhet blir ännu sämre. I det långa loppet så 
kommer fastighetsvärdena gå ner och arrendepriset gå ner för det kommer inte att vara 
någon som klarar av att hålla de priser som är idag. Så är det i den här regionen där 
arrendepriset är högre än vad gårdsstödet är idag. Men det är nog inget som sker på ett 
år eller så utan det tar sin tid. Det drabbar lönsamheten direkt och sedan skulle 
effektiviseringen och markpriserna få jämna ut det hela, annars blir det inget jordbruk 
kvar i Sverige. 
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Intervju - Daniel Ahlström 
Daniel Ahlström, Sjösa Gård, Nyköping. Växtodling. 
 
Vad är hållbar utveckling och hur påverkar det dig i ditt yrke? 
Det är väl lite som med ekonomi, att hushålla med resurser. Man odlar en gröda och 
tillsätter resurser som den grödan behöver på ett effektivt och resurssnålt sätt. Man 
behöver väl tänka i nya banor och vara rädd om de resurser man hushåller med så att 
säga. Att få ut så mycket som möjligt utan att slösa på resurser. 
 
Vem/vad påverkar dig i dina beslut kring arbetet med hållbarhet i jordbruket? 
Dels är det ju marknaden och vilka marginaler som man har för att dra runt en sådan 
här odling på. Men sen har du ju jordbruksverket som sätter upp riktlinjer för hur 
jordbruket ska bedrivas på bästa sätt. Även länsstyrelsen sätter ju upp riktlinjer för hur 
man ska bedriva odlingen ur ett miljöperspektiv.  
 
Är direktiven tydliga? Är det lätt att veta vad man behöver göra för att uppfylla 
kraven? 
Jo men vi har ju något som heter tvärvillkoren som är riktlinjer för hur odlingen får 
bedrivas. För där har du ju vad som ska göras för att du ska få ersättning och stöd för 
det du odlar. Då är det de här tvärvillkoren som måste uppfyllas. Men det är inga 
svårigheter direkt att leva upp till, det tycker jag inte. 
 
Om man skulle se till ett mer personligt plan, vad är hållbar utveckling för dig? 
Det handlar väl om det här planmässiga, alltså att man ska vara duktig nog att kunna 
avvika från planen om förutsättningar förändras för hur du kan odla för det året. Att 
vara flexibel och kunna anpassa sig. 
 
Vad vet du om EU:s och jordbruksverkets syn på hållbar utveckling? 
Ja du det är svårt att säga. Men CAP är väl utformat lite så att alla ska kunna hålla på 
lite med jordbruk. Och om man vill satsa på miljön så premieras det. Jag vet inte rikitgt 
om det är svar på frågan. Jag har svårt att svara på den frågan. Jag vet inte riktigt hur 
de ser på hållbar utveckling faktiskt. Jag säger pass, kan man göra det? I så fall så 
säger jag pass! 
 
Ok men om vi säger så här, tycker du att du påverkas av vad EU sätter upp för 
direktiv, eller är det nationella regler och lagar som påverkar dig i din yrkesroll? 
Det är en kombination skulle jag säga. EU sätter ju riktlinjerna och utformar 
jordbrukspolitiken, och sen är det väl några procent av riktlinjerna och målen som 
bestäms på nationell nivå så att säga. Men som sagt, mycket skulle jag säga styr av 
EU:s jordbrukspolitik. Det vi håller på med här i Nyköping är ju en relativt stor 
produktion så det medför ju att vi påverka i hög grad av vad som bestäms. Så vi måste 
ju lyssna till vad EU säger och vad deras framtidsvision är med jordbruket. 
 
Finns det något i EU:s jordbrukspolitik som du saknar eller skulle vilja förändra? 
Det där beror nog lite på vilken roll man har inom jordbruk. Det är nog skillnad om 
man är markägare, arrenderar eller som jag bara är tjänsteman som driver ett jordbruk 
åt någon annan. Men generellt tror jag mer att det finns saker att se över kring hur man 
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ska utforma avtal kring hyror av mark och arrenden. Ska hyror bara styras av ett 
marknadspris eller ska hyran på något sätt knytas till täckningsbidraget på någon viss 
gröda eller en växtsort som påverkar avkastningen på marken. Som det är nu är det ett 
marknadspris som egentligen står väldigt långt ifrån lönsamheten. Det är ju svårt för 
den nya generationens jordbrukare att ta sig in i den här branschen eftersom 
markpriserna och arrendepriserna är så höga och inte på något sätt speglar gårdens 
avkastning. Som det ser ut idag är det bara folk med gamla pengar som har råd att gå 
in och investera för att få det att gå runt.  
 
Låt oss säga att du skulle jobba på en gård som gått i arv i din familj i flera 
generationer, tror du att din syn på hållbar utveckling skulle se annorlunda ut? I 
så fall hur? 
Ja det kanske skulle vara så. Men så som läget är för mig nu så är den här gården jag 
jobbar på inte min för fem öre, men jag behandlar den fortfarande som om den vore 
det. Lite annorlunda kanske det skulle vara att jobba på en egengård, men jag har svårt 
att se vad det skulle vara nu så här på rak arm. 
 
När du planerar och fattar beslut inför framtiden, finns det en speciell tidsperiod i 
antal år man planerar för som standard? 
Just när man jobbar med växtodling pratar vi oftast om en femårsbasis. Så planeringen 
utformas ofta kring det. 
 
Om EU skulle minska eller till och med att upphöra med sina gårdsstöd, hur skulle 
det påverka jordbruket? 
Det där är något jag tycker man ser tendenser till redan nu. Det där stödet är ju 
egentligen till för att vi ska ha relativt billig mat inom EU. Idag lägger vi cirka 15 % av 
vår inkomst på livsmedel, för 50 år sedan var den siffran runt 30-35 %. Jag tror att på 
sikt kommer stöden gå ner, matpriserna gå upp och marknaden kommer att styra i 
större grad vad vi ska odla. Vad behöver marknaden, det styr. Så enkelt är det. Det 
kommer att bli mer att man har en gröda som en kassako som du har lönsamheten i.  
 
Vad tror du kommer att förändras inom EU:s jordbrukspolitik i framtiden? 
Politiken står ju på två ben nu, det ena är gårdsstöden och det andra är miljöstöden. 
Gårdsstöden kommer ju att minska och så ska det premieras mer att man skonar miljön 
så att säga. Alltså att man ska anlägga kantzoner till vattendrag och bygga 
fosfordammar och våtmarker. Och att det ses som en allmännytta för hela samhället. 
Och då ska man få extra stöd för sådana åtgärder. 
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Intervju - Henrik Tesch 
Henrik Tesch, Kvarnnibble Gård, Uppland. Växtodling 
 
Vad driver dig i din roll som jordbrukare? 
Det var en bra fråga. En blandning av intresse för jordbruk och att tjäna pengar. Ett 
intresse för att ha en hyfsad inkomst, tjäna pengar låter lite fel. Men mest är det nog ett 
intresse för jordbruk. Jag tycker det är väldigt kul. 
 
Du har ju både jobbar på din fars gård, vilken du kanske en dag tar över, och 
varit anställd på en annan gård. Vad har skillnaderna varit, och är skillnaderna 
generellt tror du mellan att jobba på en ”egen” går mot att vara anställd på en 
gård som någon annan äger? 
 Det beror nog på hur man är som person. Om ser till vad man får ut i arbetsglädje tror 
jag det beror helt och hållet på hur man är som person. Det finns ju många som är 
väldigt duktiga på det dem gör och är anställda hos någon. Jag har jobbat så. Men jag 
tycker om att fatta besluten själv. För min del är det ju roligare på det sättet att jobba 
här. Sen tror jag att en gård som gått i generationer inom familjen är man lite mer rädd 
om. Man har mer respekt för saker som finns på gården och det kanske finns ett sorts 
kulturarv som man värnar om. Jag tycker att man kan se att jordbrukare som haft sina 
gårdar i flera generationer är dels väldigt stolta över det dom har, och vårdar sina 
fastigheter i högre grad. På många gårdar är det så, sedan finns det alltid undantag. 
Det är väl som med vilken familj som helst som kanske har haft en sommarstuga som 
gått i generationer som förmodligen är väldigt rädd om den på grund av att det finns en 
familjehistoria knuten till stugan. 
 
Tror du att man i ett sådant fall tänker mer konservativt inför förändring på 
gården, är man benägen att bevara saker så som de har varit? 
Nej det skulle jag inte säga, men jag tror att man är mer försiktig med exploatering av 
gården. Man kan jämföra med om någon kommer från näringslivet som har gjort sina 
miljoner och vill pensionera sig och leva drömmen på en gård. Då kanske den personen 
skulle genomföra stora förändringar på gården genom att börja stycka av mark och 
sälja tomter eller anlägger en soptipp på gården. Men utvecklingen finns ju på 
familjeägda gårdar, man måste hela tiden utveckla gården för att möta nya krav. 
 
Finns det skillnad i planering av produktionen mellan att vara anställd eller åga 
gården själv? Kortsiktighet/Långsiktighet? 
Ja det tror jag absolut. Du har ju lättare för ett långsiktigt perspektiv om du vet att du 
kommer att vara kvar. Man ska i och för sig ha ett långsiktigt perspektiv som anställd 
också, men du har nog ändå krav från ägare att leverera korta pay-off-tider på 
investeringar och annat. Det har du nog mer tålamod med om du sköter din egna gård. 
Plågas du inte av dålig lönsamhet så kan du nog tänka ganska långsiktigt i beslut om 
din egen gård. Det är ju inte riktigt samma sak heller, det blir ju ganska uppenbart att 
det är skillnad. 
 
När du hör begreppet hållbar utveckling, vad tänker du på då? Vad är det för dig? 
Det är svårt att säga egentligen. För oss handla r det ju om att vi förbrukar 
naturresurser. Hållbarhet blir ju då att försöka ta vara på så mycket resurser som 
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mäjligt och att vara effektiva. Använda sig av ekosystemet så mycket man kan för att 
optimera sin produktion. Att få ut så mycket det går i relation mot vad man stoppar in. 
 
Som privatperson, vad är hållbar utveckling för dig? 
Det är bara att titta sig omkring. Vi har ju inte hållbar utveckling någonstans i 
samhället. Inte på lång sikt, det kan man inte säga. Eller hur? Men man kan ju försöka 
göra det mer eller mindre hållbart. Vi får försöka helt enkelt. 
 
Vad tänker du på främst som inte är hållbart? 
Framför allt måste vi ju öka vår produktion hela tiden om alla ska ha mat. Det är ju inte 
hållbart så som det sker idag. I alla fall om vi förväntar oss naturligt producerad mat i 
framtiden. Annars blir det mat som är framställd i ett labb, odlat kött. Det är ju ett 
alternativ för att lösa matbristen men man måste ju fortfarande ta resurser någonstans 
ifrån för att göra det. Det kommer aldrig att gå att skapa balans i ett kretslopp som 
matproduktion. 
 
Om vi tittar på din roll som jordbrukare, vem/vad påverkar dig i dina beslut 
gällande hållbar utveckling i ditt dagliga arbete? 
Dels är det eget sunt förnuft, det är ekonomi, och så har vi all yttre påverkan i form av 
regler och förordningar att förhålla sig till. Men mycket tror jag är sunt förnuft. Det är 
väl från det utveckling kommer? 
 
Hur påverkas du av slutkonsumenten av de produkter som du producerar och som 
förädlas av livsmedelsproducenterna? 
Jag känner av marknaden, absolut! I och med de kanaler jag har via mitt jobb så 
känner jag av slutkonsumenten, absolut. Det kanske är ner på individnivå, men jag vet 
ju vad marknaden vill ha. Sedan kanske jag känner av den indirekt via industrierna, 
men jag känner av den. Det vi producerar styrs av efterfrågan. Vi ägnar oss åt 
växtodling så vi kör ju ett år i taget, annat är det ju om man har djurhållning. Då blir 
det svårare för där har du ju lite längre investeringar. Då blir man mer påverkad av 
marknadens svängningar. 
 
Hur mycket funderar ni på diversifiering av verksamheten när ni planerar för 
framtiden? 
Det där beror väldigt mycket på hur man bor geografiskt. Vi har ju nära till Stockholm 
vilket gör det möjligt att jobba med annat på gården. Som till exempel hästnäring. Och 
det gäller nog de allra flesta gårdar som ligger nära en tätort eller stad. Då har man 
andra inkomstkällor än själva jordbruket i sig. Jordbruket är nog en mindre 
inkomstkälla än övrigt på gårdar som denna. Man kanske har bostäder, förrådslokaler 
eller uppställningsplatser man hyr ut. Ridskolor etc. Tar man en gård upp i Norrlands 
inland är de nog mer beroende av produktionen. 
 
Hur har den utveckling sett ut ur ett historiskt perspektiv? Har man alltid haft 
andra saker utöver produktionen att tjäna pengar på? 
Nej det räcker med att gå femton år bakåt i tiden så var det stor skillnad. På den tiden 
stod det mjölkkor och köttkor här. Då jobbade man på gården. Idag rör man sig mest 
utanför i olika ärenden. Det är stor skillnad. Men det kan man säga är ett nytt fenomen. 
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 Om vi fokuserar på EU och jordbruksverket. Vad vet du om deras syn på hållbar 
utveckling? 
Det är nog inget speciellt sådär. Det blir ju väldigt specifikt om man ska gå in på det. 
Jordbruksverket har ju förordningar som man kan titta på beroende på vilken 
verksamhet man bedriver. Ibland kan man tycka att det är lite väl komplicerat och 
svårtolkat. Det kan ju handla om hur många höns du får ha på en kvadratmeter till 
vilken ventilation du ska ha. Vilka tider man får använda vilka preparat till 
ogräsbesprutning osv. Men någon övergripande syn vet jag inte. Något helhetstänk kan 
jag inte se, utan det är nog upp till var och en att plocka ihop de pusselbitar man 
behöver och skapa sig en egen uppfattning. Jag tvivlar på att det är jordbruksverkets 
roll att förmedla en sådan bild. Det ligger inte på deras agenda. Det är nog mer ett 
samhällspolitiskt ansvar om man vill påverka sådana frågor. Ni får fråga 
jordbruksverket vad de anser. Vi är medvetna om de specifika åtgärder man vill att vi 
gör, och varför vi ska göra dem. Men någon övergripande plan kan jag inte se att det 
finns som går under hållbar utveckling. Det är väl så att säga summan av 
kardemumman som blir till ett sådant koncept. De sysslar väl mer med någon form av 
detaljstyrning. 
 
Vad vet du om CAP14? 
Ja du. Det jag tycker verkar positivt är man vill skjuta över mer stöd till yngre 
jordbrukare. Vi behöver en föryngring. Så det tycker jag är bra. Annars är det väl inga 
stora skillnader egentligen. Det blir lite mindre pengar till Sverige till skillnad mot 
andra länder. De har väl lyckats förhandla sig till mer pengar än vad vi gjort. Finland 
till exempel. De skrattar sig harmynta åt oss där borta. Finnarna har haft krig och de 
har ryssarna som grannland. De har svultit(Finland), det var det väldigt länge sedan vi 
gjorde här i Sverige. Minns man svält har man ett helt annat fokus när det gäller 
livsmedel. Då är man väldigt försiktig med att försämra sin inhemska produktion. Det 
är nog därför vi går i spetsen för regeltillämpningar här i Sverige, vi har ett annat 
fokus. Alla vet ju hur det är att gå ut på middag utan att ha bokat ett bord. Nej här är 
det fullt, ok vi går till ett annat ställe. Här var det också fullt. Efter ett tag när 
blodsockret faller så vill man ju slå ihjäl varandra i sällskapet. Finnarna minns det där. 
Vi har haft det bra för länge. 
 
 
 



xi 
 

Intervju - Hjalmar Tesch 
Hjalmar ”Hjalle” Tesch, Nyborg Gård, Uppland. Växtodling och fastigheter inom 
lantbruk och grön näring. 

 
Vi håller på med en massa saker som inte har med jordbruk att göra. Kvarnnibble är ett 
aktiebolag som ägs av mig och min bror tillsammans. Från början var vi ju tre bröder 
när vi startade det i samband med att vi tog över gården 1984 från vår far som 
pensionerade sig då. Nu håller vi på att köpa ut ena brodern ur aktiebolaget sedan 
2008. Själva fastigheten (marken) äger vi som privatpersoner tillsammans, som 
aktiebolaget sedan hyr av oss. Han (brodern) är mer involverad i fastighetsfrågor nu. 
Vi förändrade mycket när vi tog över. Vi utbildade oss, utökade verksamheten i både 
arealer och intäkter. Vi var ju unga och hungriga då. Nu är det väl lite tvärtom. Vi 
försöker liksom knoppa av verksamheten och ägna oss åt det vi tycker är roligt istället. 
Och sådant som kanske ger mer avkastning i förhållande till arbetsinsats och 
kapitalinsats också för den delen. Det blir nog lite så när man blir äldre. Man frågar 
sig; vad är det som är kul och vad är det som ger något? Man provar ju mycket när 
man är ung och går på många minor. Det orkar man inte på samma sätt nu. 
 
Nu när vi är inne på ålder, hur ser du på föryngringen inom jordbruket som yrke? 
Det är ett jätteproblem! Det tror jag beror på, jag vet inte hur det var förr, att man idag 
inte bara vill skänka bort den pension som man byggt upp på ett vis i form av ett 
kapital, både i maskiner och mark och så. Då kan det kännas lite märkligt att bara 
skänka bort allt det för att det är ens barn som ska ta över. Det är i alla fall så jag 
känner personligen. Det är lite förlegat på något vis. Det är ju ingen annan som håller 
på med sådant, så varför ska vi göra det på det viset? Och då om man som barn till en 
jordbrukare vill köpa ut föräldern så går det inte att få ihop det med att betala räntan 
på det kapital man måste låna, för det är för dyra markpriser. Speciellt i de här 
trakterna kring storstadsregionerna. Det är väl skillnad uppe i Värmland eller någon 
annan stans på glesbygden. Det känns taskigt att peka ut just Värmland, men du förstår 
vad jag menar. Och de dyra markpriserna har ju med att du har så mycket 
valmöjligheter här regionalt i och med att du är nära en så stor marknad. Så det är 
svårt att som ung köpa en gård och förränta den investering som krävs. Då måste man 
nästan ha fått gården. Alternativt är ju att man har en massa kapital som man vill 
investera i något. Men då blir det ju mer att man ska ha en gård för att man tycker det 
är kul att ha en bara för att kunna säga det. Det är liksom lite på den nivån det är nu. 
Men det funkar inte att sälja gården till barnen, det kommer inte att gå ihop. 
 
Du var ju lite inne på nästa fråga, det här med att man ägnar sig åt andra saker än 
traditionella jordbrukssysslor. Utveckla! 
Jo men så är det. Absolut. Allra helst här i storstadsregioner där man har tillgång till 
en helt annan marknad. Vi har ju möjlighet att hyra ut fastigheter i form av bostäder, 
lagerlokaler och uppställningsplatser. Och det är saker vi ägnar oss åt också. Vi har 
hästverksamhet som det är ett väldigt stort tryck på, stor efterfrågan. Det är ju sådant 
som kräver stor plats och det är något vi kan erbjuda här. Och på det sättet är det ju 
lättare att göra andra saker än renodlat jordbruk. 
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Vad är hållbar utveckling för dig?  
Det är svårt att svara på tycker jag. Jag har blivit mer och mer intresserad. Jag är rätt 
cynisk för jag anser att människan är ohållbar överlag i sitt sätt att leva. Jag såg ett 
program igår som handlade om hur man pumpar ner koldioxid i underjorden och hur 
förbannat bra det ska vara. Men nu helt plötsligt finns det inga pengar till det för det är 
lågkonjunktur. Och då struntar man i det där. Och på det viset känns det väldigt cyniskt 
överlag. Och så ska man gå runt och smådutta med något som sopsortering hit och dit. 
Det kanske blir ett luddigt svar men jag känner mig cyniskt inställd till den frågan. Det 
kanske kommer på äldre dagar men man funderar mer på hur människan förstör för sig 
själv. Det spelar ingen roll om vi visste att jorden går under imorgon om vi inte ändrar 
oss, vi kör på i samma takt lik förbannat. För det är alltid någon annan som ska ändra 
på sig innan jag kan göra det. Så är inställningen hos folk. Och med det menar jag inte 
att jag personligen struntar i allt och inte försöker, men det känns så meningslöst på 
något vis. Det är katten på råttan och råttan på repet. Vem är det som ska börja? 
Men om man ska koka ner det till en personlig nivå så tycker jag att alla får göra så 
gott man kan. Om man tittar på naturpåverkan från jordbruket i form av konstgödsel 
och besprutningsmedel så vill man ju minimera det så mycket som möjligt. Man skulle 
ju kunna strunta i att använda sådant helt och hållet och köra en biodynamisk 
produktion. Men det är ju som med allt annat marknaden som styr det där. Man vill ju 
ha betalt för det man gör. Så det är ju egentligen ekonomin som styr det där. Och då är 
man ju tillbaka vid den här frågeställningen igen, vem är det som ska börja? Vem ska 
ändra sig? Det här är en svår fråga. Jag vet inte om jag kan svara bättre än så. 
 
Du säger att det är marknaden som styr. Hur menar du då? 
Det är ju många som snackar om att de vill gynna en det ena en det andra. Men när de 
står där i affären så köper de det billigaste i alla fall. Det är ju lätt att snacka. Och då 
känns det ju tråkigt för oss om vi har en dyrare produktion och inte får betalt. Det blir 
ju dyrare för att vi får ut mindre skörd per areal då vi odlar ekologiskt eller 
biodynamiskt. I början är det riktigt dåligt men efter några år blir väl skörden bättre. 
Men det blir aldrig mer än cirka två tredjedelar av en konventionell skörd. Och det 
kompenseras inte av priset. 
 
Vem/vad upplever du styr dina val och beslut för hur du jobbar med hållbar 
utveckling? 
Det är framför allt priset eller marknaden. Sedan har vi ju i Sverige hård koll på till 
exempel bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen stänger ner ganska mycket hela 
tiden. Och det är ju en bra sak i och för sig, för det gör att man känner sig hyfsat säker 
på att det man använder inte är så farligt. Även om man tyckte att vissa medel som är 
förbjudna idag var väldigt bra när de kom. Men man får väl hoppas att 
kemikalieinspektionen lär sig av sådana fall och har bättre koll idag. Det känns ganska 
tryggt för mig personligen att använda sådana preparat. Och vi har väldigt bra karens, 
alltså att man inte får bespruta för nära skördetider, och så vidare. Så det ska ju inte 
finnas några restprodukter i skörden överhuvudtaget. Hur var frågan nu igen? Har jag 
gett ett svar än? Ja just det, jo men sen har vi ju det här med plus- och minusvärden på 
det man stoppar in i marken och hur mycket man tar upp vid skörd. Och då tittar man ju 
på kväve och fosfor bland annat. Det där var ju ett projekt som hette Greppa näring 
(gemensamt projekt av EU, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund och 
Länsstyrelserna)som de kom med och det där hoppade vi på för att vi tyckte att det var 
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ett bra initiativ. Men så tar pengarna slut i någon budget och då finns det inget stöd 
eller vägledning att få kring det där längre, så att det bara rinner ut i sanden. Och så 
kommer det en skvätt pengar igen och så tar de upp verksamheten igen. Det blir liksom 
lite hattigt med de där grejerna. Och det blir liksom inte trovärdigt. Men det har ju 
handlat om att man har suttit och räknat hur mycket gödning och foder man köpt in och 
sedan jämfört det med hur mycket man sålt iväg i form av livsmedel. Och så ser man om 
man får för mycket eller för lite av något ämne, och så gör man en kontroll. Och det där 
tycker jag är kul och intressant för då känns det som om man gör något åt problemen. 
Att man har en chans att styra det där själv. Och det där har ju en positiv inverkan på 
ekonomin också eftersom man blir mer noggrann med dyra produkter och hur man 
använder dem så att man minimerar slöserierna. Sen jobbar vi med kvävefällor 
(kantzoner kring vattendrag som inte odlas) och andra liknande saker. Och det känns ju 
bra. Det känns som om man försöker i alla fall. 
 
Är det något du känner att du saknar från EU:s eller jordbruksverkets håll som 
skulle underlätta ditt arbete med hållbar utveckling? 
Ja…nej, det vet jag inte. Man försöker ha lite med dem att göra som möjligt. Dom gör 
ett bra jobb tycker jag. De är ju rätt tuffa. Ställer höga krav och så. Och är man med i 
det här förbannade bidragssystemet som man är tvungen till, eller tvungen är man inte 
men om man för att gå runt så får man ju ett jordbruksstöd som är ett visst antal kronor 
per hektar. Och då ställs det ganska hårda krav, och det är väl bra. För det finns ju 
något som heter tvärvillkor, jag vet inte hur mycket ni kan om det här, som man måste 
uppfylla för att få gårdsstödet. Och då gäller det att ha en bra ordning på alla papper 
och tillstånd så att man kan visa att allting stämmer. Så jag tycker nog att de ligger på 
oss ganska bra. Dom gör ett bra jobb. 
 
Vad vet du om CAP14? 
Inte så mycket. Det är väl något internationellt som träder i kraft snart låter det som. 
 
En av förändringarna som sker i och med CAP14 är att det fasta gårdsstödet blir 
mindre och det betingade stödet där man premierar miljöarbete blir en större del 
av det totala gårdsstödet. Tankar kring det?  
Jo det kanske är bra. Egentligen skulle jag inte vilja att de gavs ut något stöd 
överhuvudtaget. Men problemet är ju att alla är så protektionistiska. Om man säger så 
här; allt som ska styras väldigt mycket blir alltid onödigt dyrt, tjafsigt och krångligt. 
Det blir massa rådgivare och andra människor som ska involveras och det är svårt att 
sätta sig in i sådana här saker. Det blir krångligare helt enkelt. Saker man styr måste ju 
någon sitta och kontrollera. Och det kostar massa pengar. Så då blir det dyrare. Så 
frågan är om det blir värt det i slutändan. Men jag vet för lite om det där, jag kan nog 
inte svara på frågan ordentligt om jag tycker det är något bra eller dåligt. I princip så 
tycker jag att man ska komma bort från hela det här bidragssystemet. Det ska ju kunna 
fungera ändå! 
 
Vad tror du då skulle hända om man tog bort alla stöd helt och hållet? 
Alla de som ligger på marginalen skulle ju snabbt försvinna. Så är det ju. Och det skulle 
bli en ägaromfördelning utan dess like. Enorm. Det skulle nog locka folk som investera 
i mark, men inte är så intresserad av själva produktionen. Det finns det ju alltid någon 
annan som är. Och det kanske också är farligt. Det är en svår fråga. Fan vilka svåra 
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frågor ni ställer! Men i princip tycker jag att det är fel med jordbruksstöd 
överhuvudtaget. Det är fel att ge stöd till något som skall fungera ändå tycker jag. 
Alltså om någon människa är sjuk eller så, visst det är en annan sak. Men det här med 
jordbruksstödet tycker jag är lite egendomligt egentligen. Att man ska behöva skjuta in 
pengar i verksamheter som producerar mat som alla människor behöver, jag fattar inte 
riktigt hur det hänger ihop med tillgång och efterfrågan. Det är ju en enorm utgift EU 
har och jag är förvånad över att det inte har blivit uppror kring det här redan. Men det 
är ju sådana här frågor man får sitta och babbla om på fester och allmänna 
inrättningar, speciellt när människor fått sig ett glas vin innanför västen. Får de reda 
på att man är bonde så ska det diskuteras till leda om EU-kostnader för jordbruket. Och 
det är svårt att motivera kostnaderna tycker jag. Jag tycker inte att det är riktigt sunt att 
ha det på det här viset. Men samtidigt, om man skulle ta bort stödet imorgon så skulle 
många hamna i ett annat bidragssystem istället. Så är det ju. 
 
Känner du dig utsatt som jordbrukare i olika debatter kring jordbruket inom EU 
och hur det bedrivs? 
Ja det kan vara så, men personligen tycker jag att det är kul att prata om sådana saker. 
Sen har det ju hänt något på senare år. Folk har blivit väldigt intresserade av att prata 
om sådana här saker jämfört med hur det var för tjugo år sedan. Det har ju hänt något. 
Och om man bortser från det där bidragsbiten så är folk mer intresserade och medvetna 
om vad det är de stoppar i sig och intresset för gröna näringslivsområden har ökat, och 
det är väldigt kul tycker jag. Det känns som om det är mer positivt än utsatt i negativ 
mening. Rent generellt tycker jag att det är viktigt med hållbarhet överhuvudtaget. Man 
kanske inte ska fokusera på om en kossa fiser i Halland utan titta på större 
sammanhang som alla kolkraftverken i Tyskland. Jag kan tycka att det är larvigt när 
man går ner på en sådan detaljnivå som kossors avföring och debatterar det. Det finns 
viktigare saker att ta tag i först när det gäller hållbarhet. Det verkar som om det är 
svårt att få en enhetlig bild av det här med hållbarhet. Man fastnar liksom på detaljnivå 
och snöar in på saker som kanske inte spelar så stor roll i det större sammanhanget. 
Det kan tyckas märkligt men jag är mer oroad för jorden globalt än vårt svenska 
lantbruk om man säger så. Det är vad jag känner. Svårgreppbart. Och ibland känns det 
som om att människor vet så lite om livsmedelsproduktion att det är skrämmande. Jag 
skulle gärna se att fler blev kanske lite mer självhushållande och lärde sig om 
produktionen. Folk vet ju inte hur en morot växer idag! Och det kanske jag skulle ha 
sagt tidigare men just det här är ett problem när det sitter politiker som ska styra i 
sådana här frågor, som inte kan något om det vi håller på med egentligen. Det kan jag 
verkligen uppleva som ett problem. Man märker att de har väldigt dålig kunskap och 
det kan störa mig som jordbrukare väldigt mycket. Man tappar respekten. Och det här 
med priser, alltså vad folk väljer att lägga pengar på när de handlar livsmedel. Man ska 
ha chips och läsk och allt möjligt skräp som får kosta vad det kostar. En kaffe kan få 
kosta femtio kronor på en cafékedja, men en köttbit som kostar mer än fyrtio kronor är 
ett rån. Hur resonerar man då? Det är ju helt galet. Bra mat kostar ju pengar, så enkelt 
är det. Är man lite intresserad så får man ju strunta i chipspåsen och börja investera 
lite i bra livsmedel istället. Det hoppas jag på att folk börjar göra.  
 
 


