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Förord 

Utvecklingstendenserna inom lantbruket tyder på en fortsatt koncentration av livs-
medelsproduktionen till större jordbruksföretag. Samtidigt kan andra mindre konkur-
renskraftiga lantbruk komma att utvecklas i annan riktning och få en annan roll i sam-
hället. En fortsatt mångfald i lantbrukets struktur kommer sannolikt även i framtiden att 
vara en förutsättning för landsbygdens långsiktiga livskraft och för bevarandet av land-
skapets natur- och kulturvärden. Utvecklingen måste dock ske i samklang med de nya 
behov som en alltmer urbaniserad befolkning riktar mot landsbygden och mot lant-
bruket. 

Mot bakgrund av dessa frågeställningar tog Sverige under sitt ordförandeskap i det 
Nordiska Ministerrådet år 2003 initiativ till ett temaprojekt om Lantbrukets och lands-
bygdens framtida roller. Projektet har syftat till att utgöra ett forum för en samnordisk 
diskussion och erfarenhetsutbyte i frågor som rör de areella näringarna och landsbygden 
i ett framtidsperspektiv. I detta ingick att utbyta erfarenheter kring metoder för identifie-
ring, värdering och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket. 

Projektet har också haft ambitionen att identifiera angelägna områden för forskning, 
metodutveckling eller annat fortsatt nordiskt samarbete inom området. 

Projektgruppen har bestått av följande medlemmar: 

Knud Bjerre, Ministeriet for Livsmedel, Jordbruk och Fiskeri, Danmark,  

Sölve Högman, Ålands landskapsstyrelse, Åland 

Torfi Jóhannesson, Lantbruksuniversitetet i Hvanneyri, Island 

RistoMatti Niemi, Jord- och skogsbruksministeriet, Finland 

Kjersti Sorteberglien, Lantbruksdepartementet, Norge 

Lennart Lindqvist och Ingrid Strömberg från Jordbruksdepartementet, Sverige, har varit 
projektledare respektive projektsekreterare. 

Ett varmt tack framförs till projektgruppens ledamöter, sekreterare och de forskare och 
experter som medverkat i projektet och utformningen av slutrapporten. 

 

Lennart Lindqvist 
Projektledare för temaprojektet 
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Sammanfattning 

Projektet Lantbrukets och landsbygdens framtida roller har syftat till att utgöra ett 
forum för en samnordisk diskussion kring de areella näringarna och landsbygden i ett 
framtidsperspektiv. Bakgrunden är de pågående förändringarna inom lantbruket och 
därmed landsbygdens förändrade förutsättningar men också de nya behov och förvänt-
ningar som i dag riktas mot lantbruket och landsbygden. 

Projektarbetet – och rapporten –har indelats i två delar. De inledande ländervisa 
beskrivningar syftar till att ge en översikt över aktuella utvecklingstendenser och utgöra 
underlag för kommande analyser. Den andra fasen i projektet har utgjort en mer ana-
lytisk del med fördjupningar i några av de aktuella frågeställningarna men även inklude-
rande vissa metodfrågor. Dessa avsnitt redovisas i rapportens andra del. Rapporten 
innehåller vidare ett referat från det seminarium som hölls den 3–4 november 2003 i 
Sigtuna utanför Stockholm kring de aktuella frågorna.  

Ländervisa analyser 
Utvecklingen i Danmark går mot en polarisering av företagsstrukturen med relativt 
flera större specialiserade heltidsföretag, färre mellanstora företag och flera boende- och 
fritidslantbruk. I ett framtidsperspektiv ser man en grupp bestående av större företag 
med fokus på exportmarknaden och en annan grupp med mer småskalig produktion – 
som kan vara inriktad på den lokala marknaden. Dessa båda grupper kommer att ha 
olika, men kanske kompletterande funktioner och roller i landsbygdsområdena. 

Ett växande problem är ”arealkonkurrens”, dvs. att olika markanvändare konkurrerar 
om jordbruksarealen. Denna konkurrens sker dels inom lantbrukssektorn, dels i kon-
kurrens med övriga samhället och avspeglas i mark- och arrendepriser. Det kommer i 
framtiden att bli nödvändigt att prioritera mellan arealintressenterna samt att satsa på 
mångsidig arealanvändning, där flera arealintressenter tillgodoses på samma areal på en 
och samma gång. 

Landbrukets betydelse i samhället minskar – även i landsbygdsområdena – men man 
prioriterar fortsatt en betydande, exportorienterad jordbruksproduktion i Danmark som 
dock skall ske under sådana former att landsbygden utvecklas ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt. Inom ramen för detta diskuteras hur det multifunktionella jordbruket och 
landsbygden med utgångspunkt i marknadslösningar kan påverkas och understödjas 
politiskt (ramvillkor, regelstyrning och ekonomiska bidrag) och genom forskning. 
Under kommande år ligger en av utmaningarna i att värdera och anpassa i synnerhet 
husdjursproduktionen lokalt och regionalt i förhållande till dess natur och miljö. 

Några större problem med avbefolkning av landsbygden finns inte. Det finns dock 
tendens till en utveckling med A-landsbygd, som ligger inom pendlingsavstånd till 
handel m.m. och som har god ekonomisk utveckling och B-landsbygd, som är utpräg-
lade utkantsområden med negativ utveckling. Det har under de senare åren blivit större 
fokus på landsbygdsudveckling och landsbygdspolitik – såväl inom som utanför jord-
brukssektorn. 
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I Norge är det multifunktionella jordbruket ett väldefinierat begrepp, som har en bred 
politisk förankring. Det anses effektivast med ett stöd till produktionen. Genom en aktiv 
jordbruksdrift vill man också nå målsättningar kopplade till t.ex. bevarande av 
kulturlandskapet, biologisk mångfald och långsiktig livsmedelssäkerhet. Såväl externa 
som interna faktorer har varit pådrivande i det analysarbete som har föregått den norska 
positionen. 

Som ett led i analysen har man försökt definiera exakt vilka funktioner som kan till-
skrivas jordbruket specifikt. Till dessa räknas kulturlandskapet, biologisk mångfald, de 
rurala aspekterna samt frågan om livsmedelssäkerhet inklusive långsiktiga försörjnings-
aspekter. En real faktor när det gäller det norska jordbruket är att jordbruksarealen 
motsvarar endast 3 procent av landets yta. Jordbrukets betydelse för den glest befolkade 
landsbygdens livskraft, service och kulturella identitet tillmäts dock ett högt värde. 

De pågående strukturförändringarna är i princip desamma som i andra europeiska 
länder. De naturliga förutsättningarna sätter dock vissa gränser för utvecklingen och 
norskt jordbruk är fortsatt präglat av en småskalig struktur. Vidare finns restriktioner i 
lagstiftningen mot t.ex. undanröjande av odlingshinder. Även i Norge uppmärksammas 
svårigheten att rekrytera kommande generation av jordbrukare.  

Finland har sedan några år tillbaka en bred landsbygdspolitik, grundad på en helhetssyn 
på landsbygden där jordbruket anses utgöra en del i den samlade utvecklingen. Politiken 
har sin grund i de senaste decenniernas förändringar i landsbygdsområdena som 
beskrivs i det finska underlaget till rapporten. Problemen finns framför allt i de mer 
avlägsna delarna av landsbygden och rör bl.a. en negativ befolkningsutveckling, utflytt-
ningsströmmen till landskapscentra och storstadsregioner samt nedgången i arbets-
platsen och basservice. Jordbruket står fortfarande för en betydande del av syssel-
sättningen, men den snabba nedgången i antalet gårdar minskar på lång sikt dess bety-
delse. Produktionen håller på att koncentreras till de för jordbruk mer gynnsamma 
områdena i södra och sydvästa Finland.  

Landsbygdspolitiken i Finland har sina rötter i ett flertal samhällssektorer, bl.a. i regio-
nal- och jordbrukspolitiken. Landsbygdspolitiken samordnar, styr och kompletterar 
inom olika förvaltningsgrenar. Landsbygdspolitik är decentraliserad nätverksverk-
samhet som fungerar med en lätt administration trots att den engagerar ett stort antal 
människor. Landsbygdspolitik behövs för Finland är det mest glesbyggda landet inom 
EU där hälften av befolkningen bor på landsbygden. 

Det centrala policydokumentet är det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet – En 
landsbygd för alla – som omfattar åtgärder inom en rad olika förvaltningsområden. För 
att utarbeta programförslag och vidare bistå regeringen i genomförandet av programmet 
finns en landsbygdspolitisk samarbetsgrupp, som består av representanter från de olika 
ministerierna och centralförvaltningen samt intresseorganisationer i landet, liksom 
Lantbruksproducenternas Centralförbund, LO, landsbygdsforskningen, rådgivningen 
samt representanter från landskapsförbundet och TE-centralen. Ett nytt landsbygds-
politiskt program, det fjärde i ordningen, förbereds under hösten 2003 och våren 2004. 

Utvecklingen inom jordbruket på Åland har flera likheter med den i Finland, men där 
finns också särskilda förhållanden. Framför allt gäller detta klimat och geografi. Jord-
bruket, framför allt växtodling, sker på små skiften vilket begränsar utrymmet för stor-
leksrationaliseringar.  
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Hemmamarknaden är liten vilket också påverkar jordbruket. Ett särdrag för det åländska 
jordbruket är att det är diversifierat och inkluderar flera verksamheter som skogsbruk 
och fiske och livsmedelsförädling men också gårdsturism. Jordbrukets relativa bety-
delse för ekonomi och sysselsättning har minskat kraftigt under de senare 20 åren. 
Samlat utgör dock livsmedelskedjan som helhet den största näringsgrenen i den 
åländska ekonomin. En ökande specialisering av produktionen kan märkas, där nya 
nischprodukter ökar i betydelse. Traditionella bulkprodukter svarar idag för endast 5 
procent av jordbrukets intäkter. 

De problem man ser i fråga om jordbruket är att det är mycket stödintensivt, att stöden 
snedvrider produktionen och att de arealanknutna stöden kapitaliseras i markpriser och 
att sektorn härigenom blir trögrörlig. Ålands begränsade storlek påverkar även de ad-
ministrativa resurserna. 

Lantbruket i Island präglas av landet särskilda klimatgivna förutsättningar.  Den 
odlande landarealen utgör en enbart cirka 1 procent av landets areal, och även skogs-
arealen är begränsad.  Fårproduktionen har en lång tradition i Island och har varit den 
bärande produktionsgrenen på landsbygden. 

Island har genomgått samma utveckling som andra nordiska länder vad gäller lant-
brukets roll i samhället. Mindre än 4 procent av landets befolkning är nu sysselsatt i den 
primära produktionen. Lantbruket har dock utvecklat flera produktionsgrenar i dag, t.ex. 
grönsaksodling, fiske, svinuppfödning, pälsdjursuppfödning och uppfödning av rid-
hästar. 

Som de två huvudsakliga utmaningarna i framtiden framhålls befolkningstätheten – den 
starka koncentrationen till huvudstadsregionen och i övrigt glesa befolkningen – samt 
bristen på skog och risken för erosion. Några miljöproblem i form av t.ex. utsläpp av 
kemikalier från jordbruk till vatten är inte uppmärksammade. 

Sverige uppvisar samma strukturutveckling inom jordbruket som nämnts, bl.a. den till-
tagande ”tudelningen”, eller polariseringen. Den framtida strukturen kan om utveck-
lingen fortsätter bestå av en grupp stora livsmedelsproducenter och en grupp mindre 
gårdar där boendet och miljön snarare än jordbruksdriften står i centrum. Utvecklings-
förutsättningarna för denna grupp av boendejordbruk varierar beroende på bl.a. av-
ståndet till tätorten och tillgång till service och kommunikationer. I de mer perifera 
landsbygdsområdena finns dock problem med en minskad befolkning och färre aktiva 
jordbruk, vilket påverkar landsbygdens ekonomiska och sociala livskraft men även den 
fortsatta hävden av markerna. 

Problemställningar och analyser  
Med ledning av de ländervisa genomgångarna har några för länderna gemensamma 
frågeställningar bedömts relevanta för en fördjupad analys inom ramen för arbets-
gruppens arbete. Dessa frågeställningarna är dels temarelaterade, dels inriktade på 
metodfrågor och styrmedel.  

Polariseringen inom jordbruket 
Rapporten om polariseringen inom jordbruket är skriven av Bjarne Madsen och Henrik 
Christoffersen, Amternes og Kommunernes Forskingsinstitut i Köpenhamn, och be-
skriver en utveckling mot en koncentration av livsmedelsproduktionen till större 
företag, parallellt med en alternativ inriktning av mindre jordbruk, ekologisk produktion 
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eller små skaligdrift, ofta kombinerat med annat förvärvsarbete. För denna senare grupp, 
som är i tillväxt i många landsbygdsområden, är landsbygden som boendemiljö det 
centrala. Utvecklingen hänger samman med tendensen till en ökad geografisk spridning 
av boende, arbete och socialt och kulturellt liv. Den tidigare karakteristiska lokala 
anknytningen mellan arbete och boende försvagas, och gränsen mellan landsbygd och 
tätort tenderar att lösas upp. I mer avlägsna landsbygdsområden är dock fortsatta kost-
nadsrationaliseringar inom primärproduktionen den dominerande utvecklingen. 

Värdering av kollektiva nyttigheter 
Erik Fahlbeck vid Sveriges Lantbruksuniversitet presenterar i sitt papper aktuell teori på 
området multifunktionalitet och kollektiva nyttigheter samt en översikt över aktuell 
forskning inom Norden. Bakgrunden till diskussionen och teoriarbetet kring jordbrukets 
produktion av kollektiva nyttigheter beskrivs vara strukturutvecklingen parat med en 
liberalisering av jordbrukspolitiken. Förändringarna tydliggör de andra värden och 
funktioner som är kopplade till jordbruket och landsbygden vid sidan av varuproduk-
tionen. När livmedelsproduktionen koncentreras till ett antal mycket stora producenter 
får de övriga jordbruken en ny roll.  

OECD:s arbete på området kring multifunktionalitet konstateras vara gediget om än 
något för teoretiskt för att vara praktiskt vägledande. Övergripande handlar det emeller-
tid om att det kan finnas motiv för statligt ingripande om marknaden inte kan tillhanda-
hålla efterfrågade ”kollektiva varor” som ängar och skogar. Frågan blir då hur dessa 
”varor” skall värderas. En redovisning sker av relevant teori/metoder och olika studier 
som genomförts inom området. Ett konstaterande är att relativt få nordiska studier finns 
att tillgå. 

Avtalsmässig verksamhet 
I Finland har man påbörjat ett arbete kring nya arbetsmöjligheter på landsbygden och 
vilka system eller åtgärder som behövs för att förena dessa arbetsmöjligheter med 
inkomster för landsbygdens företag och innevånare. Det är i ljuset av detta som man 
bl.a. intresserar sig för landsbygdsavtal.  

Rapporten, som skrivits av landsbygdsforskarna Simo Palviainen och Hilkka Vihinen, 
om avtalsmässig verksamhet tar sin utgångspunkt i en teoretisk genomgång för att sedan 
behandla frågeställningar med anknytning till jordbruk och multifunktionalitet. En 
kortare genomgång görs också av förekommande avtalsbaserade åtgärder i Holland, 
Tyskland och Frankrike.  

Avvägningen mellan transaktionskostnader och precision 
Valborg Kvakkestad och Arild Vatn vid Norges landbrukshøgskole har skrivit ett 
avsnitt om avvägningen mellan transaktionskostnader och precision i stöd till lant-
bruket. Inom området har i Norge genomförts omfattande studier under senare år. 
Transaktionskostnader kan vara av två typer: kostnader som är kopplade till produk-
tionen eller den ekonomiska aktiviteten som sådan och kostnader som är politik-
specifika. Avsnittet behandlar främst politikspecifika kostnader. Rapporten koncentrerar 
sig på denna senare grupp. Analysen visar att åtgärder som är kopplade till varor, t.ex. 
prisstöd, generellt har lägre transaktionskostnader än åtgärder som är kopplade till andra 
element, s.k. icke-varor. Vidare har varans – eller icke-varans – specificitet betydelse, 
vilket innebär att en mer sällsynt vara/icke-vara uppbär högre transaktionskostnader än 
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en mer generell vara (jfr. mjölk respektive bevarande av kulturelement i landskap). Med 
utgångspunkt i dessa klassificeringar presenteras i rapporten en tabell över uppskattade 
transaktionskostnader för några olika åtgärder. Som exempel uppskattas transaktions-
kostnaden för prisstöd till mjölk vara mycket låg medan motsvarande för ett stöd till 
kulturlandskapet ligger på en nivå som motsvarar en betydande del av åtgärdens kost-
nad. 

Sammanfattning från seminariet  
Syftet med seminariet, som hölls i Sigtuna i Sverige den 3-4 november, var att diskutera 
de i projektet aktuella frågeställningarna i en bredare grupp av intressenter bestående av 
representanter från lantbruk, forskning och förvaltning. Som föredragshållare återfanns 
bl.a. de forskare som bidraget med underlag till projektgruppens arbete. Härutöver 
presenterades från varje land ett metodinriktat exempel, följt av ett grupparbete. En 
paneldiskussion avslutade seminariet. 

Diskussionerna vid seminariet bekräftade att flera av frågeställningar kring lantbruket 
och landsbygdens framtida roller är gemensamma för de nordiska länderna. Även om 
utvecklingstendenserna inom lantbruket varit en utgångspunkt för projektets arbete 
konstaterades att landsbygdens utveckling var en fråga som berör flera samhälls-
sektorer. En bred enighet fanns om behovet av fortsatt erfarenhetsutbyte och kunskaps-
utbyte mellan de nordiska länderna i de aktuella frågorna. 

Avslutande analys 
Projektet har utgjort en värdefull grund för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 
länderna. De fem nordiska länderna och självstyrelseområdena arbetar under tämligen 
olika naturgivna och strukturella förutsättningar för de areella näringarna och utveck-
lingen av landsbygden. Samtidigt finns mellan länderna många gemensamma drag vad 
gäller historiska, kulturella och ekonomiska förhållanden samt i vissa fall klimat, 
befolkningstäthet och sociala mönster. Därför finns det också många beröringspunkter 
vad gäller samhällets syn på de problem och möjligheter som kommer att påverka förut-
sättningarna för landsbygdens utveckling framöver och den lantbrukande befolkningens 
roll i denna utveckling. Projektgruppen vill som sitt förslag framhålla behovet av fort-
satt nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte i de aktuella frågorna. De närmare 
formerna för detta bör läggas fast i arbetet med kommande handlingsprogram för det 
nordiska samarbetet inom jord-, skogs- och fiskeområdet.  
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Yhteenveto raportista 

Maatalouden ja maaseudun tulevat roolit -projektin tarkoituksena on ollut muodostaa 
foorumi yhteispohjoismaiselle keskustelulle, jonka aiheina ovat olleet pinta-
alakohtaisten elinkeinojen ja maaseudun tulevaisuuden näkymät. Projektiin sisältyi 
kokemustenvaihtoa maanviljelyyn liittyvien ei-taloudellisten arvojen tunnistamis-, 
arviointi- ja maksumenetelmistä. Projektin kunnianhimoisena tavoitteena on myös ollut 
tunnistaa tutkimuksen, menetelmien kehittämisen tai muun tämän alan pohjoismaisen 
yhteistyön jatkumisen kannalta sopivia alueellisia kohteita. Projektiryhmän jäseninä on 
ollut osanottajia kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta. 

Raportti on jaettu kahteen osaan. Alussa olevien maakohtaisten kuvausten tarkoituksena 
on luoda katsaus tämän hetken kehittämispyrkimyksiin. Toinen osa koostuu 
analyyttisemmästä osasta, jossa syvennytään joihinkin ajankohtaisiin ongelmakohtiin. 
Yhteenveto työryhmän tekemistä johtopäätöksistä on viimeisessä luvussa. 

Maakohtaiset käsittelyt 
Tanskassa kehitys kulkee yritysrakenteen kahtiajakautumista kohti. Eräässä 
tulevaisuusnäkymässä näkyy yksi ryhmä, joka muodostuu suurehkoista yrityksistä, 
jotka ovat keskittäneet tuotantonsa maailmanmarkkinoille, ja toinen ryhmä, joka 
harjoittaa pienimuotoisempaa toimintaa. Kasvavana ongelmana on ”pinta-alakilpailu” 
eli se, että erilaiset maankäyttäjät kilpailevat maanviljelyspinta-alasta, mikä sitten näkyy 
maan hinnoissa ja maanvuokrissa. Maatalouden merkitys yhteiskunnassa vähenee myös 
maaseutualueilla. Tanska asettaa etusijalle jatkossakin merkittävän, vientihakuisen 
maataloustuotannon kotimaassa (maaseutua kehitetään taloudellisesti, ympäristöllisesti 
ja sosiaalisesti). Maaseutupolitiikka on kuitenkin saanut yhä enemmän huomiota viime 
vuosina. 

Norjassa maatalouden moniulotteisuus on tarkoin määritelty, laajalle ulottuva käsite. 
Tehokkainta sen arvellaan olevan tuotantotuen avulla. Maanviljelyn moninaisiin 
tehtäviin lasketaan kuuluviksi kulttuurimaisema, biologinen monimuotoisuus, 
maanviljelyskysymykset sekä kysymys elintarvikevarmuudesta (pitkän aikavälin 
huoltokysymys). Norjan maanviljelyspinta-ala on vain 3 % maan pinta-alasta. 
Maanviljelyllä katsotaan kuitenkin olevan suuri merkitys harvaan asutun maaseudun 
elinvoimaisuudelle, palveluille ja kulttuuri-identiteetille. Käynnissä olevat 
rakennemuutokset ovat periaatteessa samoja kuin muissakin Euroopan maissa. 
Luonnolliset edellytykset asettavat kuitenkin tiettyjä rajoja kehittämistyölle. 

Suomi on harjoittanut joitakin vuosia laajaa maaseutupolitiikkaa. Tällä politiikalla on 
juurensa maaseudulla viime vuosikymmenien aikana tapahtuneissa muutoksissa, ennen 
kaikkea maaseudun kaukaisimpien osien ongelmissa (mm. negatiivinen väestönkehitys, 
muuttovirta maaseutukeskuksiin ja suurkaupunkialueille sekä työpaikkojen ja 
peruspalvelujen väheneminen). Maanviljelys vastaa edelleen huomattavasta osasta 
työllisyyttä, mutta sen osuus on vähenemässä. Tuotanto kehittyy edullisimmille alueille 
Etelä- ja Lounais-Suomeen. Suomen maaseutupolitiikan juuret ovat monella 
yhteiskunnan sektorilla, mm. alue- ja  
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maatalouspolitiikassa. Maaseutupolitiikkaa pidetään tärkeänä, sillä Suomi on EU:n 
harvaanasutuin maa/ jossa puolet väestöstä asuu maaseudulla/. Keväällä 2004 
valmistellaan uutta maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa (centrala policydokumentet). 

Ahvenanmaan maanviljelyksellä on omat ilmastolliset ja maantieteelliset 
erityispiirteensä. Maanviljelystä harjoitetaan pienillä lohkoilla, jotka rajoittavat 
tilakokojen rationalisointia. Ahvenanmaan maanviljelyn erityispiirteenä on, että se on 
monipuolista ja ulottuu monille aloille, kuten metsätalouteen, kalastukseen, 
elintarvikejalostukseen sekä maatilamatkailuun. Maanviljelyn suhteellinen merkitys 
taloudelle ja työllisyydelle on vähentynyt voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana. 
Kokonaisuutena ottaen elintarvikeketju kuitenkin on suurin elinkeinonhaara 
Ahvenanmaan taloudessa. Maanviljelyksen suurimpana ongelmana nähdään  sen suuri 
tukivaltaisuus. 

Islannnin maataloudelle on tunnusomaista maan erityiset ilmasto-olot. Viljelty maa-ala 
on vain noin 1 % maan pinta-alasta ja myös metsäala on rajoitettu. Lammastuotannolla 
on Islannissa pitkä perinne ja se on ollut kantava tuotannonhaara maaseudulla. Nyt alle 
4 % maan väestöstä työskentelee alkutuotannon parissa. Nykyiseen maatalouteen on 
kuitenkin kehittynyt useita tuotannonhaaroja, esim. vihannesviljelyä, kalastusta, 
sikataloutta, turkistarhausta sekä hevoskasvatusta. Kehitystä leimaa voimakas 
keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja muuten harva asutus – sekä metsäpula ja 
eroosioriski. Ympäristöongelmia ei ole havaittu. 

Ruotsissa on havaittavissa samanlainen maatalouden rakennekehitys kuin muissakin 
Pohjoismaissa, mm. lisääntyvä kahtiajakautuminen. Mikäli tämä kehitys jatkuu, 
tulevaisuuden rakenne saattaa muodostua suurten elintarviketuottajien ryhmästä ja 
pientilojen ryhmästä, jossa keskeisellä sijalla ovat pikemminkin asuminen ja ympäristö 
kuin maanviljelyn harjoittaminen. Kehityksen edellytykset riippuvat mm. sellaisista 
tekijöistä kuin etäisyys taajamiin ja palvelujen ja liikenneyhteyksien saatavuus. 
Syrjäisemmillä maaseutualueilla ongelmana on kuitenkin väestökato ja aktiivisten 
maatilojen määrän pienenminen, mikä vaikuttaa maaseudun taloudelliseen ja 
sosiaaliseen elinvoimaisuuteen, mutta myös maiden viljelyn jatkumiseen.  

Ongelmat ja analyysit  
Raportin tämä osa analysoi eräitä maille yhteisiä ongelmia. 

Maatalouden kahtiajakautuminen  
Raportti, jonka ovat kirjoittaneet Bjarne Madsen och Henrik Christoffersen 
Kööpenhaminan Amternes og Kommunernes Forskingsinstitutetista (Läänien ja kuntien 
tutkimuslaitokselta) kuvaa kehitystä, joka kulkee kohti elintarviketuotannon 
keskittymistä yhä suurempiin yrityksiin ja samanaikaisesti vaihtoehtoista 
suuntautumista pienimuotoisempaan maanviljelyyn, ekologiseen tuotantoon tai 
pienimuotoiseen liiketoimintaan, joka usein yhdistyy muuhun ansiotyöhön. Maaseudun 
merkitys asuinympäristönä lisääntyy. Aikaisempi tyypillisesti paikallinen kytkentä työn 
ja asumisen välillä heikkenee, ja raja maaseudun ja taajaman välillä näyttää häviävän.  

Kollektiivisten hyödykkeiden arviointia  
Erik Fahlbeck Ruotsin maanviljelysyliopistosta esittää esitelmässään Pohjolan 
moniulotteisuutta ja kollektiivisia hyötyjä koskevan ajankohtaisen teorian sekä 
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ajankohtaista tutkimusta koskevan katsauksen. Raportissa selvitetään mm. OECD:n 
moniulotteisuutta koskevaa työtä. Kokonaisuudessa kysymys on siitä, onko valtion 
syytä puuttua asiaan, mikäli markkinat eivät pysty tarjoamaan kysynnän kohteina olevia 
luonnossa ja maisemassa esiintyviä ”kollektiivisia hyödykkeitä”. Kysymys on siitä, 
minkä arvoisiksi nämä ”hyödykkeet” tulee arvioida. Alalla on suoritettu erilaisia 
tutkimuksia, joiden teoriaa/menetelmiä  selvitellään. Todetaan, että on olemassa 
suhteellisen vähän alan pohjoismaisia tutkimuksia. 

Transaktiokustannukset  
Arild Vatnin laatima raportti transaktiokustannuksista heijastaa aluetta, jolla Norja on 
suorittanut laajoja tutkimuksia. Transaktiokustannukset voivat olla kahdentyyppisiä: 
sellaisia, jotka liittyvät tuotantoon tai taloudelliseen toimintaan sellaisenaan ja niihin, 
jotka seuraavat poliittisista toimenpiteistä. Raportissa keskitytään jälkimmäiseen 
ryhmään. Raportista käy ilmi, että toimenpiteillä, jotka liittyvät aineellisiin 
hyödykkeisiin, esim. hintatuki, on yleensä alhaisemmat transaktiokulut kuin 
toimenpiteillä, jotka liittyvät muihin elementteihin, nk. aineettomiin hyödykkeisiin. 
Esimerkkinä maidon hintatuen transaktiokustannusten arvioidaan olevan hyvin alhaisia 
(< 1%), kun taas vastaavat kustannukset kulttuurimaisematuesta ovat yli 50 % 
toimenpiteen kustannuksista. 

Sopimuksenvarainen toiminta  
Suomessa on aloitettu työ uusien työmahdollisuuksien luomiseksi maaseudulle ja sen 
selvittämiseksi, minkälaisia järjestelmiä tai toimenpiteitä tarvitaan näiden 
työmahdollisuuksien liittämiseksi maaseudun yritysten ja asukkaiden tulonhankintaan. 
Juuri tässä valossa ollaan kiinnostuneita mm. maaseutusopimuksista. 
Sopimuksenvaraisesta toiminnasta tehtyyn raporttiin liittyy kaksi maaseutututkijaa – 
joista toinen, Hilkka Vihinen, on eräs ensimmäisistä maaseutupolitiikan professoreista – 
ja sen lähtökohtana on teoreettinen käsittely, josta sitten siirrytään käsittelemään 
maatalouteen ja moniulotteisuuteen liittyviä ongelmia. 

Päätösanalyysi  
Projektin katsotaan luoneen arvokkaan perustan maiden välisille keskusteluille ja 
kokemusten vaihdolle. Työryhmän työn lisäksi on pidetty myös seminaari, jossa 
tarkoituksena oli keskustella projektin ongelmista laajemmassa sidosryhmässä, joka 
koostui maatalouden, tutkimuksen ja hallinnon edustajista. Työryhmä voi todeta, että 
useat maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden rooleista ovat yhteisiä kaikille 
Pohjoismaille. Projektiryhmä korostaa sen vuoksi jatkuvan pohjoismaisen yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon tarvetta ajankohtaisissa kysymyksissä. Sen tarkemmat muodot 
ehdotetaan päätettäviksi tulevassa toimintaohjelmassa, jossa käsitellään maa-, metsä- ja 
kalatalousalojen pohjoismaista yhteistyötä. 
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Summary 

The aim of this Nordic project on the future role of agriculture and rural development 
was to provide a forum for discussion and the exchange of knowledge on issues related 
to the future of agriculture and rural communities. A main focus has been on 
methodological questions, in particular the experiences and problems related to the 
valuing and payment of different non-commodity outputs from agriculture and land 
management such as landscape, biodiversity and rural viability. The project has also 
aimed at stimulating further cooperation between the Nordic countries and self-
governing areas. It has been led by a working group comprising representatives from 
each Nordic country. 

The report is divided into two parts. It starts with a description of each of the Nordic 
countries and self-governing areas, and deals with trends, developments and the debate 
on the interdependence between urban and rural communities, the changing demand for 
non-commodity benefits and the overall structural changes. The second part of the 
report is more analytical and provides a closer examination of some of the main issues 
described in the first part. The conclusions of the working group are summarised in the 
final chapter. 

Country surveys 
Development in Denmark is characterised by a polarisation of the farm structure. The 
future scenario is likely to see one group of large-scale firms focusing on world market 
production and another group of small-scale producers. Competition for land between 
different groups in society, including non-farmers, is a growing problem. The economic 
importance of agriculture is also declining in rural areas. Denmark still gives priority to 
an export-oriented food production system meeting the requirements of environment 
and rural development. Rural development policy has increasingly come into focus in 
recent years. 

In Norway the multifunctionality of agriculture is a well-defined and widely supported 
concept. Production subsidies are considered to be the most effective policy measure. 
The multifunctionality of agriculture comprises cultural landscape, biodiversity, rural 
viability and food security (including sufficient long-term supply). Although the 
agricultural area of Norway is limited to 3% of total land area, the importance of 
agriculture is widely acknowledged. The on-going structural changes are the same in 
Norway as in other European countries, although natural conditions limit development 
to a certain extent. Norway is still characterised by small-scale farming. 

Finland has a comprehensive rural development policy due in large to structural 
changes, above all in remote areas. The agricultural sector still contributes substantially 
to employment, although less now than in the past. Production is concentrated to the 
more favourable areas in the southern and south-western parts of Finland. Rural 
development policy encompasses several sectors, e.g. regional policy and agricultural 
policy. Rural development is of great importance to Finland – the most sparsely 
populated country in the EU where half of the population lives in rural areas. A new 
comprehensive rural policy programme is being prepared in the spring of 2004. 
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Agriculture in Åland has unique natural conditions due to its climate and geography. 
Food production is restricted by small agricultural plots. A significant feature of Åland 
is a highly diversified agricultural sector, which includes forestry, fishery, a processing 
industry and farm tourism. While the economic importance of agriculture has decreased 
over the last 20 years, the food industry is still the most important industry in Åland. 

Agriculture in Iceland is marked by specific climatic conditions. Agricultural land 
accounts for less than 1% of total land area, and forest areas are also few. Sheep 
production has a long tradition in Iceland and has been the main branch of production in 
rural areas. Today less than 4% of the population works in primary production. New 
enterprises in agriculture have emerged, e.g. vegetable production, fishery, pig breeding, 
fur farming and horse breeding. Development is Iceland is marked by a concentration of 
the population in urban areas and sparsely populated regions otherwise, along with a 
lack of forests and the risk of erosion. 

Sweden is experiencing the same structural changes in the agricultural sector as other 
countries, including the polarization of the farm structure. This may well result in one 
group of large-scale food producers and another group of smaller farms where lifestyle 
or living conditions will be more important than production. Future prospects depend on 
factors such as the distance to urban areas, other job opportunities, communications and 
services in general. In the more remote regions problems may occur due to the decline 
in population and farming activity. 

Analyses 
This second part of the report presents studies of several issues described and identified 
in the preceding country surveys. 

Polarisation in Agriculture 
This paper, written by Bjarne Madsen and Henrik Christoffersen, Amternes og 
Kommunernes Forskingsinstitut, Copenhagen, analyses the trend towards a 
concentration of food production to large-scale farming on the one hand and smaller 
enterprises or organic farming, often combined with other employment, on the other. 
The countryside as a living environment is becoming more popular. The former local 
ties between work and home are weakening, and the dividing line between rural and 
urban areas is gradually disappearing. 

On the Valuing of Public Goods 
Erik Fahlbeck, Swedish University of Agriculture, presents current theory on the subject 
of multifunctionality and public goods along with a survey of research in the Nordic 
countries. The paper reports on the studies conducted by the OECD on the 
multifunctionality of agriculture. In brief, it asks whether there may be a case for state 
intervention if the market cannot meet the demand for public goods in terms of nature 
and landscape. The problem is how to value these non-commodity outputs. It is 
observed that relatively few Nordic studies on these issues exist.  
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Transaction Costs 
The report on transaction costs by Arild Vatn, Agricultural University of Norway, deals 
with a subject in which Norway has conducted numerous studies. Transaction costs may 
be of two different types: transaction costs stemming from economic activity as such, 
and transaction costs that are policy-specific. Policy-specific transaction costs depend 
on the level of precision. One of the main theses in the paper is that policy measures 
associated with private goods, for which markets exist, have lower transaction costs 
than measures associated with public goods or other non-commodities such as 
landscape. For instance, the transaction costs for price support for milk are estimated to 
be very low, whereas the transaction costs for landscape measures with a high level of 
precision are estimated at more than 50 % of the cost of the measures. 

Contract-based Environmental Management 
In Finland several activities and projects are being carried out in order to create new 
jobs in rural areas connected with environmental management. Contract-based 
management is regarded as a new method to enable cooperation between different rural 
actors. The report on contractualisation, written by Simo Palviainen and Hillka Vihinen, 
the first professor in rural development in Finland, begins with a theoretical overview of 
contracts and goes on to examine certain agriculture and multifunctionality- related 
issues.  

Conclusion 
The project has provided a very valuable basis for discussion and knowledge exchange 
between the Nordic countries and self-governing areas. To widen the discussion a 
seminar was held in Sigtuna outside Stockholm in November 2003 bringing together 
representatives from agriculture, research and administration. The working group 
concludes that the Nordic countries have mutual interests in issues relating to the future 
role of agriculture and rural communities. Further cooperation in this field is therefore 
recommended. The working group proposes that the conclusions of the study be 
followed up in the revised action programme for Nordic agriculture and forestry 
cooperation. 
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Inledning 

Den generella utvecklingen inom jordbruket går i riktning mot allt större och färre jord-
bruksenheter. De pågående förändringarna inom lantbruket är omvälvande för lands-
bygden och för samhället i stort. Utvecklingen visar också att en alltmer urbaniserad 
befolkning i framtiden kan komma att ha helt andra behov och förväntningar kopplade 
till lantbruket och landsbygden än tidigare generationer. En central – och svår – fråga är 
mot denna bakgrund vilka krav som utvecklingen ställer på den framtida politiken, och 
hur denna politik i så fall bäst kan utformas. 

Rapporten ”Den nya produktionen – det nya uppdraget” skrevs mot bakgrund av ett 
uppdrag som professorn i agrarhistoria Janken Myrdal fick av dåvarande svenska jord-
bruksministern Margareta Winberg att analysera jordbrukets roll förr och nu och disku-
tera samhällets behov i ett framtidsperspektiv.1 Myrdal beskriver i rapporten ett 
framtidsscenario där jordbrukarens roll vidgas till att också inkludera andra aktiviteter 
än livsmedelsproduktion. Denna ”nya produktion” menar författaren kan bestå av dels 
nya former av näringsverksamhet, som t.ex. turism, golfbanor eller ponnyuthyrning, 
dels ett tydligare uppdrag att bevara landskapsvärden eller biologiska värden.  

För att arbeta vidare med de frågeställningar som behandlas i rapporten tog Sverige i 
egenskap av ordförandeland i det Nordiska Ministerrådet 2003 initiativ till ett tema-
projekt kring lantbrukets och landsbygdens framtida roller. 

Projektet har syftat till att utgöra ett forum för en samnordisk diskussion kring de areella 
näringarna och landsbygden i ett framtidsperspektiv med följande syften: 

• Att utbyta erfarenheter och uppnå ett ökat nordiskt samarbete på olika nivåer i sam-
hället kring frågor som rör bondens, de areella näringarnas och landsbygdens roller i 
framtiden. 

• Att utbyta erfarenheter kring och vidareutveckla metoder för identifiering, värdering 
och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket som inte kan till-
godoses av marknaden. 

• Att identifiera angelägna områden för forskning, metodutveckling eller annat sam-
arbete inom området. 

Projektarbetet – och rapporten – har indelats i två delar. Den första delen syftar till att 
beskriva aktuella förändringar, debatt och politik som rör de areella näringarnas och 
landsbygdens roll i ett framtidsperspektiv. Dessa ländervisa beskrivningar syftar således 
till att ge en översikt över aktuella utvecklingstendenser och utgöra underlag för 
kommande analyser. Den andra fasen i projektet har utgjort en mer analytisk del med 
fördjupningar i några av de aktuella frågeställningarna men även inkluderande vissa 
metodfrågor. Dessa avsnitt redovisas i rapportens andra del. Rapporten innehåller vidare 
ett referat från det nordiska seminarium som hölls den 3–4 november 2003 i Sigtuna 
kring de aktuella frågorna.  

                                                 
1Janken Myrdal. Den nya produktionen – det nya uppdraget: Jordbrukets framtid i ett historiskt 
perspektiv, Ds 2001:68, Stockholm 2001. 
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1 Ländervisa analyser 

1.1 Landebeskrivelse for Danmark 
Landbrugets samfundsmæssige betydning er vigende – også i landdistrikterne - men der 
prioriteres fortsat en betydelig, herunder eksportorienteret jordbrugsproduktion i 
Danmark. Produktionen skal samtidig medvirke til udvikling af bæredygtige 
landdistrikter økonomisk, miljø- og naturmæssigt samt socialt. I overensstemmelse 
hermed støtter Danmark politikændringen i EU med afkobling af støtten fra 
produktionen og større fokus på landdistriktspolitikken både indholdsmæssigt og 
finansielt. 

Generelt er der stort fokus på fødevaresektoren og jordbruget i Danmark. Politisk i form 
af diskussion af fastlæggelse af rammevilkår for jordbruget og landdistrikterne som 
helhed, hensigtsmæssig niveau for regulering og prioritering af offentlige midler til 
tilskud til jordbrugs- og fødevaresektoren og landdistrikternes udvikling. Det gælder 
både erhvervet selv og fra det offentlige. Der er stor politisk og faglig interesse for de 
tilknyttede og afledte effekter af jordbrugsproduktionen. Det gælder ikke mindst miljø- 
og naturbelastning og beskyttelse og dyrevelfærdsspørgsmål, men også 
landskabsudvikling og sikring af kulturarven, der indgår ved definering og fastlæggelse 
af landbrugets fremtidige rolle. Der er de senere år endvidere kommet øget fokus på 
landdistrikterne og disses udvikling – og i nogle tilfælde mangel på samme. 

Set i forhold til de øvrige nordiske lande er de regionale forskelle i DK forholdsvis 
beskedne – både for så vidt angår generelle forskelle regionerne imellem og inden for 
landbruget. Der er overordnet gode vilkår for landbrugsproduktion stort set over hele 
landet, dog således at den animalske produktion er koncentreret i visse dele af landet – 
primært Jylland. 

En meget betydningsfuld faktor er den stærke ”Arealkonkurrence”, der findes  i 
Danmark. Der er en stærk konkurrence om de arealer, der i dag er landbrugsjord. 
Konkurrencen viser sig dels indbyrdes mellem landmænd – især med animalsk 
produktion - der ønsker at udvikle og fremtidssikre bedrifterne produktionsmæssigt og 
størrelsesmæssigt, og dels på grund af samfundsmæssige ønsker og behov for anden 
anvendelse af landbrugsjord til formål uden for jordbruget på grund af 
samfundsudviklingen og ændrede behov og prioriteringer. Det omfatter f.eks. 
infrastruktur, øget byudvikling, rekreative formål, herunder udlægning af naturparker, 
skovrejsning og behov for ekstensiv landbrugsdrift på visse steder til beskyttelse af 
truede naturområder og –typer. Egentlig marginalisering af arealer ses kun i begrænset 
omfang. 

1.1.1 Aktuelle udviklingstendenser i jordbruget 
Danmarks areal udgør i alt ca. 4,3 millioner ha, hvoraf ca. 2,7 millioner ha drives 
jordbrugsmæssigt som landbrug og gartneri m.v. Det svarer til ca. 62 procent af det 
samlede areal. Skove og plantager udgør 11 procent af det samlede areal, og byer, veje 
og udyrkede arealer m.v. udgør ca. 25%. Mere end 60% af Danmarks samlede areal ejes 
og drives af landbrugere. 
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Landbrugets betydning for samfundsøkonomien er formindsket over de seneste årtier. 
Der er dog sket en vis stabilisering specielt de seneste år, hvor der endog er en svag 
stigning. Fødevareindustrien har fastholdt en stort set uændret andel af den samlede 
bruttoværditilvækst. Bruttoværditilvæksten i landbruget og i fødevareindustrien udgør 
nu samlet godt 5,4% af den samlede bruttoværditilvækst, mens landbrugets andel af den 
totale beskæftigelse er faldet til ca. 3,7% i 2001. Landbrugets og fødevareindustriens 
andel af den samlede danske eksport udgør nu 13,5 procent, og er således fortsat en 
ganske betydelig faktor i dansk økonomi.   

Landbrugserhvervet har gennem de sidste 25–35 år gennemgået en kraftig 
strukturudvikling, både med hensyn til ejendoms- og bedriftsstruktur samt 
husdyrtæthed. Samfundsudviklingen, ny teknologi, produktivitetsstigning og 
specialisering er nogle af de faktorer, der har haft og stadigvæk har betydning for 
primærlandbrugets strukturudvikling.  

Historisk har jordbruget vist en dynamisk og iøjnefaldende stor tilpasningsevne. Der har 
været vilje og evne til at tilpasse sig nye økonomiske vilkår og landbruget har i stort 
omfang udnyttet de nye teknologiske muligheder. 

Den samlede udvikling går i konsekvens heraf fortsat mod færre og samtidig større 
landbrugsbedrifter. Specielt for bedrifter med et samlet areal på over 150 ha er der tale 
om en forholdsvis stor stigning de seneste år, idet der er sket en stigning på cirka 80% 
fra 1995 til 2002. 

Antal landbrugsbedrifter fordelt på arealgrupper, 1995 og 2002 

 1995 2002 

under 4,9 ha 2.091 1.757 
5 – 9,9 ha 11.348 7.893 
10 – 19,9 ha 14.934 9.752 
20 – 29,9 ha 10.361 6.256 
30 – 49,9 ha 12.906 7.369 
50 – 74,9 ha 8.208 6.086 
75 – 124,9 ha 5.984 6.494 
125 – 149,9 ha 1.054 1.532 
> 150 ha 1.884 3.391 

I alt 68.770 50.530 

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk 

Både antallet af heltidsbedrifter og deltidsbedrifter falder – men især antallet af 
heltidsbedrifter. I 2002 var der ca. 22.100 heltidslandbrugsbedrifter i Danmark. Der sker 
en klar polarisering i bedriftsstrukturen med relativt flere store specialiserede 
heltidsbedrifter, relativt færre mellemstore bedrifter og relativt flere bolig- og 
fritidslandbrug. De små- og mellemstore familielandbrug er som i mange andre lande 
under et strukturelt pres. Dels økonomisk, men også arbejdsmæssigt. I kraft af bl.a. den 
specialiserede produktion bliver også kravene til driftslederne mere og mere heterogene. 
Dermed bliver det alt andet lige også sværere at definere én fælles fremtidig rolle for 
dansk jordbrug. 
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Den økologiske jordbrugsproduktion steg kraftigt frem til 2000, men er nu stagnerende 
på grund af et mætningspunkt for afsætningen af økologiske produkter. Der fokuseres i 
højere grad på forarbejdning og afsætning af økologiske fødevarer, herunder til 
eksportmarkederne. Det økologisk drevne landbrugsareal udgør ca. 6 pct. af  
landbrugsarealet, og omfatter i høj grad også store bedrifter. Således sker en stor del af 
den økologiske mælkeproduktion på bedrifter større end gennemsnittet. I 2002 havde i 
alt 3.550 økologiske bedrifter tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion til et 
samlet areal på ca. 170.000 ha . 

Der er store regionale forskelle i fordelingen af husdyrproduktionen i Danmark. I store 
områder er der en koncentreret husdyrproduktion. Den store animalske produktion viser 
sig i form af en generel høj husdyrtæthed i Jylland med gns. 1,2 DE/ha og i visse 
regioner i Jylland over 1,7 DE/ha. Den husdyrintensive produktion er geografisk 
placeret i områder som f.eks. Vest- og Nordjylland, hvor der i øvrigt er tendens til en 
svag økonomisk udvikling i landdistrikterne. Den del af primærlandbruget, der står for 
den største del af produktionen, er altså at finde i områder af Danmark, der 
udviklingsmæssigt i øvrigt står forholdsmæssigt svagt. Men de store effektive bedrifter 
kan ikke i sig selv drive udviklingen i landdistrikterne.   

Ifølge en prognose fra 2003 anslås det samlede antal landbrugs- og gartneribedrifter at 
falde til cirka 32.400 i 2015 – et fald på godt 3,5% om året. Antallet af heltidsbrug 
anslås at falde til ca. 12.900 – mens antallet af deltidsbrug forudses at falde til 19.500. 
Det gennemsnitlige areal pr. heltidsbedrift ventes at vokse fra 87 ha i 2001 til 161 ha i 
2015, mens arealet pr. deltidsbedrift kun skønnes at vokse fra 21 ha til 24 ha. De store 
bedrifter forventes at tegne sig for en fortsat stigende andel af det samlede areal. 
Bedrifter på 100 ha og derover forventes i 2015 at råde over 69% af det samlede 
dyrkede areal mod godt 45% i 2001. Den igangværende polarisering af 
bedriftsstrukturen forventes dermed at fortsætte, og dermed også større og større 
individualisering af driftslederne.  

Ved strukturudviklingen er der opstået og vil fortsat opstå både boliger på mindre 
grunde uden landbrugspligt og bopælspligt og boliger på parceller med landbrugspligt 
og bopælspligt – mindre landbrugsejendomme. Hertil kommer flere og flere ubenyttede 
landbrugsbygninger, der udgør et potentiale for alternativ/supplerende produktion i 
landdistrikterne.  

Landbrugsloven, der er ”grundloven” for landbrugets strukturelle udviklingsmuligheder 
i Danmark, har siden 1986 også haft til formål at  skulle tilgodese 
befolkningsudviklingen på landet. Bl.a. er det muligt for alle – dvs. også uden 
landbrugsuddannelse - at erhverve en mindre landbrugsejendom (under 30 ha), alene for 
at bo på landet. Det har – sammen med pligten til at bo på den ejede landbrugsejendom 
– medvirket til hindre affolkning og undgå fjerneje af landbrugsejendomme. 

Selvom ca. halvdelen af landets landbrugsejendomme er under 30 ha, er langt fra alle 
købt af ikke-landbrugsuddannede. En stor del ejes fortsat af landbofamilier, som lever af 
eller har levet af ejendommens afkast, andre indgår som ejendomme i en større bedrift, 
og et antal er købt af yngre landbrugsuddannede som deltidsbedrift eller til 
specialproduktion. 

Af de indtil nu udstykkede boliger og de tiloversblevne landbrugsbygninger er langt de 
fleste solgt som helårshuse eller sommerhuse, men salgsmulighederne påvirkes 
betydeligt af boligens beliggenhed.  



 28 

Der har hidtil nu været tilstrækkelig med unge til at gå ind i erhvervet og overtage de 
tilbageværende heltidsbedrifter således at gennemsnitsalderen ikke er steget de seneste 
år. Strukturudviklingen har så at sige løst udfordringen med de færre unge.  

Som nævnt vil forventes der også frem til 2015 at ske markante fald i antallet af 
bedrifter og navnlig i antallet af malkeko- og svinebesætninger. Hovedårsagen er, at der 
fortsat er væsentlige uudnyttede størrelsesøkonomiske fordele i dansk landbrug, der 
trækker i retning af større produktionsenheder. Hertil kommer, at der fortsat udvikles 
nye teknologier, hvoraf nogle formodentlig vil føre til yderligere størrelsesøkonomiske 
fordele i landbrugsproduktionen, herunder reducere de negative eksternaliteter ved 
produktionen. Disse store heltidsbedrifter vil stå for langt den overvejende del af 
produktionen med de heraf afledte konsekvenser for miljø, natur, landskab og ikke 
mindst samspillet mellem de ”professionelle” landmænd og de øvrige interessenter i 
landdistrikterne, d.v.s. deltids- og fritidslandmænd, landbefolkningen i øvrigt samt de 
lokale bysamfund. Den fremtidige rolle og indsats fra landbruget vil være forskellig 
afhængig af om der er tale om heltidsbrug med husdyrproduktion eller deltids- og 
boliglandbrug, hvor familiens samlede økonomi typisk kun i mindre omfang er 
afhængig af indtjeningen fra jordbruget.  

1.1.2 Aktuelle forandringer i relationen mellem by og land. 
Landdistrikterne i Danmark er ikke truet af direkte affolkning. Der er dog en klar 
tendens til, at service- og handelsfaciliteterne koncentreres i byerne og dermed forringes 
ude på landet. Der er også tendens til en polarisering med A-landdistrikter, der ligger 
inden for pendlingsafstand til beskæftigelse mv. og som har god økonomisk udvikling 
og B-landdistrikter, der er deciderede udkantsområder med negativ økonomisk og 
demografisk udvikling. 

Befolknings- og erhvervssammensætningen i landdistrikterne er løbende ændret, 
hvorved landbrugets økonomiske og befolkningsmæssige betydning gradvis reduceres. 
Også koncentrationen og strukturudviklingen inden for landbrugets følgevirksomheder 
har betydning Selv om landbruget er af stor betydning for at opretholde bæredygtige 
landdistrikter, er det ikke nok. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at de eksisterende 
bebyggelser (stort set) opretholdes som beboelse. Heller ikke i Danmark kan 
landbrugsproduktionen i sig selv vende en negativ udvikling. 

Ændringerne i jordbrugserhvervene har lokalt stor indflydelse på mange landdistrikters 
udvikling mht. beskæftigelse, indtægts- og bosætningsmuligheder. Desuden har 
strukturændringerne en væsentlig indflydelse på landskabet og mulighederne for at 
beskytte landskabelige værdier. Samtidig giver ny teknologi inden for 
jordbrugssektoren nye perspektiver for produktionsformer og miljøbeskyttelseshensyn i 
jordbrugsdriften. Landbrugsarealet og landbrugsdriften har betydning for befolkningen i 
kraft af kulturhistoriske værdier og mulighederne for landskabs- og naturoplevelser. 
Mens landbruget førhen blot skulle producere fødevarer og bidrage til beskæftigelsen, 
skal nutidens mere multifunktionelle jordbrug også varetage brede natur-, miljø- og 
nabohensyn og dermed også producere kollektive goder. Samlet indebærer det store 
udfordringer. Behovet for en ændret arealanvendelse og de samfundsmæssige ønsker til 
udviklingen i det åbne land, vil uden tvivl blive forøget i fremtiden.  

Denne udvikling kan lede til konflikter mellem den traditionelle udøvelse af 
landbrugserhvervet og beboerne i landdistrikterne, hvor en større andel af 
landdistriktsbefolkningen ikke som tidligere har direkte eller indirekte tilknytning til 
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landbrugssektoren. Konflikter ses allerede i dag - f.eks. med naboer til store 
svineproduktionsbedrifter med lugt- og støjgener mv. Der ligger her en stor udfordring 
for både landbrugserhvervet som helhed og den enkelte landmand, der skal være sig 
denne konfliktrisiko bevidst og søge at reducere den. Landmændenes organisation 
”Dansk Landbrug” arbejder aktivt hermed – bl.a. gennem konceptet ”Godt 
landmandsskab” 

Der ses tendenser til større tilknytning mellem producent og forbruger på 
hjemmemarkedet, om end det er yderst begrænset omfang rent kvantitativt. Der er 
begyndende alternative afsætningsmønstre, hvor der f.eks. sikres en større værditilvækst 
på selve jordbrugsbedriften – f.eks. gennem mere direkte salg og levering fra producent 
til forbruger. Der kan være tale om individuel eller organiseret direkte salg, med 
forudgående lokal forarbejdning osv. Nye aktiviteter i tomme staldbygninger vil være 
en mulighed, ligesom forskellige former for oplevelsesturisme kan tænkes. Et sådant 
”Second stream” landbrug skal  produktionsmæssigt og afsætningsmæssigt udgøre et 
alternativ til main stream landbruget med den traditionelle afsætning til andelsejede 
forarbejdningsvirksomheder. 

1.1.3 Konsekvenser for miljø, landskab og landsby 
Landbrugets påvirkning af miljøet og naturen varierer fra egn til egn som følge af den 
varierede landbrugsproduktion og det varierende naturgrundlag. I de kommende år 
ligger en af udfordringerne i at vurdere og afpasse især husdyrproduktionen lokalt og 
regionalt i forhold til, hvor følsom natur og miljøer.  

Internationale forpligtelser – herunder i NATURA 2000-områder – og nationale 
målsætninger om at forbedre, beskytte og gøre en indsats for vandmiljøet, herunder 
drikkevandsressourcerne, natur, landskab, kulturværdier mv. vil betyde, at den 
nuværende jordbrugsmæssige udnyttelse af landbrugsarealerne i mange områder må 
ændres. Det vil også betyde, at der skal gennemføres foranstaltninger, så emissioner fra 
jordbrugsproduktionen ikke længere vil medføre de samme negative påvirkninger af 
sårbare naturområder, som det kendes i dag. Konsekvenserne af forpligtelserne mv. vil 
sammen med fortsat overgang af areal til ikke-jordbrugsmæssig anvendelse 
sandsynligvis medføre en nedgang i den samlede jordbrugsproduktion. På grund af de 
store forskelle både i behovet for indsats og i landbrugets struktur, vil følgevirkningerne 
for landbruget blive meget forskellig fra område til område.  

Effektiviseringen i landbruget, er frem til slutningen af 1980'erne blandt andet sket ved 
et stigende forbrug af pesticider og næringsstoffer. Siden starten af 1990'erne, er 
effektiviseringerne imidlertid foregået samtidig med et fald i forbruget af pesticider og 
næringsstoffer. Det store opdyrkede areal, og den intensive drift, giver begrænset plads 
til et varieret dyre- og planteliv, og det påvirker flora og fauna i vandløb, søer og 
småbiotoper. Der er – trods en stor indsats fra erhverv og myndigheder – sket en 
tilbagegang for biodiversiteten. Der er derfor fortsat behov for viden og forskning i 
omfanget af miljø-, natur- og sundhedsmæssige effekter og teknologiske innovationer, 
der understøtter en mere miljø- og naturvenlig landbrugsproduktion. 

Landskabs- og kulturmiljøhensyn er områder med stigende interesse – både politisk, 
administrativt og forskningsmæssigt. Der er en stigende erkendelse af, at landskab og 
kulturmiljø skal i lighed med natur og miljø forvaltes med omhu. De seneste årtiers 
udvikling har betydet, at landskabs- og kulturmiljøressourcer er gået tabt, og den 



 30 

landskabelige og kulturhistoriske diversitet og kvalitet kan være truet. Eksempler er 
sammenlægning af marker med nedlæggelse af hegn og også tab af småbiotoper. 

Det danske landskab er et kulturlandskab, hvor opretholdelse af den nuværende tilstand 
for visse naturtyper er afhængig af fortsat kulturpåvirkning, medens den nuværende 
tilstand for andre typer er truet af kulturpåvirkningen. En stor del af landets natur- og 
halvkulturarealer (de lysåbne naturtyper) samt småbiotoper i dyrkningsfladen er således 
direkte afhængig af landbrugsdriften. Landmandens betydning som naturforvalter 
knytter sig primært til disse halvkulturarealer og småbiotoper, idet det er disse 
naturtyper, der foruden at blive påvirket af det omgivende samfund – primært den 
landbrugsmæssige produktion – generelt også er afhængig af en landbrugsmæssig 
udnyttelse.  

Et helt centralt spørgsmål og stor udfordring ligger i at sikre afgræsning/hindring af 
tilgroning af de nuværende ekstensive græsarealer – bl.a. i forbindelse med den 
forestående implementering af reformen af EU's landbrugspolitik 

1.1.4 Aktuel politik 
Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling ”Fælles fremtid – udvikling i 
balance”, regeringen juni 2002, er et vigtigt grundlag for politikudviklingen på 
landbrugs- og landdistriktsområdet. 

Særlig om landbrug og landbrugets multifunktionelle indgår i strategien at 
”Landbrugsproduktionen skal medvirke til en bæredygtig udvikling og til levende 
landdistrikter. Det betyder, at rent vand, jord og luft skal sikres. Samtidig skal den 
biologiske mangfoldighed på land og i vand sikres. Udviklingen i landbruget skal ske i 
et balanceret samspil med miljø, natur og lokalsamfund. De teknologiske muligheder 
skal udnyttes og videreudvikles. Endelig skal landbrugets plante- og dyregenetiske 
ressourcer bevares.” Det indgår videre ”At tilrettelægge en bæredygtig 
landbrugsproduktion kan indebære en række dilemmaer, da der samtidig med en 
rentabel produktion skal tages hensyn til miljø, biologisk mangfoldighed, arbejdsmiljø, 
dyrevelfærd, landskabelige værdier og udviklingen af landdistrikterne. Disse hensyn 
kan være modsatrettede. I samarbejde med erhvervet må der sikres en udvikling, der i 
videst muligt omfang forener disse hensyn på en økonomisk effektiv måde for den 
enkelte landmand, og for samfundet som helhed.” 

Den vedtagne reform af den fælles landbrugspolitik og implementeringen heraf – 
herunder specielt støttens afkobling – vil i forhold til en fortsættelse af den hidtidige 
EU-politik formentlig resultere i ændringer i produktion og arealanvendelse i dansk 
landbrug. Reformen forventes således at føre til  

– En lidt større nedgang i det samlede landbrugsareal. 

– En mindre forøgelse af arealet med reformafgrøder, eksklusiv helsæd og majs. 

– En væsentlig nedgang i arealet med grovfoder som følge af en markant reduktion i 
arealet med helsæd og en mindre reduktion i arealet med majs, mens arealet med 
sædskifte og vedvarende græs forventes at forblive nogenlunde uændret.  

– Et fald i mælkeproduktionen. Størrelsen af denne reduktion afhænger imidlertid af 
dansk malkeproduktions konkurrenceevne.  

– Et markant fald i produktionen af slagtekvæg.  

– En mindre fremgang i produktionen af svin.  
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Som følge af reformens negative indflydelse på mælke- og kvægproduktionen forventes 
en større nedgang i det samlede antal landbrugsbedrifter – herunder navnlig i antallet af 
bedrifter med malkekvæg og kødkvæg – end under de nuværende rammevilkår. 
Omvendt forventes en lidt mindre nedgang i antallet af bedrifter med svin.  

Miljø og Natur 

For landbruget indebærer strategien for en bæredygtig udvikling, at 
landbrugsproduktionen skal medvirke til en bæredygtig udvikling og til levende 
landdistrikter. Det betyder, at rent vand, jord og luft skal sikres. Samtidig skal den 
biologiske mangfoldighed på land og i vand sikres. Alt i alt i større omfang integration 
af miljø.- og naturhensyn i landbrugspolitikken. 

ensyntagen til en bæredygtig udvikling med større regulering af landbruget vil fremme 
udviklingen af det multifunktionelle landbrug. Der vil fortsat være hobby- og fritidsbrug 
men der vil også være ønske/behov for egentlige landbrug med utraditionelle 
driftsformer, hvor der er økonomisk grundlag for specialisering eksempelvis med miljø 
og natur som det bærende element tenderende mod egentlig marginaljordsproduktion 
”plejebrug”. I disse tilfælde vil jordbrugsproduktionen i høj grad bestå af ”kollektive 
goder” som f.eks. åbent landskab og fremme af den biologiske mangfoldighed. 

Vandmiljøplan II (VMP II) fra 1998, hvor der blev iværksat en række foranstaltninger 
til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet fra landbruget (mere restriktive 
gødningsnormer, etablering af vådområder, miljøvenligt jordbrug, skovrejsning mv.) 
udløber i 2003  Der er gennemført et omfattende udredningsarbejde til afslutning af 
VMP II og til forberedelse af VMP III. Arbejdet skal danne grundlag for de politiske 
drøftelser i 2003/2004. Vandmiljøplan III skal udstikke rammerne for en 
landbrugsproduktion i balance med natur og miljø. Planen skal indeholde en samlet 
tilgang til nedbringelse af landbrugets udledning næringsstoffer samt forenkle og 
effektivisere reguleringen af jordbrugets påvirkning af miljøet. I drøftelserne vil indgå 
en omfattende afdækning af de forskellige mulige virkemidler (Regelstyring, 
økonomiske incitamenter som f.eks. afgifter og tilskud, samt andre incitamenter som 
f.eks. rådgivning, uddannelse). Der gennemføres  beskrivelse af virkemidler, der 
fokuserer på regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor. 
Desuden arbejdes med generelle virkemidler, samt en strategi for nedbringelse af 
landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor. I den forbindelse vil der indgå en 
vurdering af aktuelle virkemidlers økonomiske og miljømæssige effektivitet. 

I 2001 blev gennemført et omfattende udvalgsarbejde (Wilhjelm-udvalget), der havde til 
opgave at belyse naturtilstanden i DK, myndighedernes og erhvervenes indsats for at 
beskytte naturen og fremkomme med anbefalinger for den  danske naturpolitik, 
herunder til sikring af den biologiske mangfoldighed. I oktober 2002 fremkom 
regeringen med Naturpolitisk redegørelse, der i efteråret 2003 er fulgt op af regeringens 
handlingsplan for beskyttelse af den biologiske diversitet og ændring af 
naturbeskyttelsesloven. Handlingsplanen tager afsæt  i bl.a. Wilhjelm-udvalgets 
anbefalinger og Danmarks internationale forpligtelser til beskyttelse af NATURA 2000 
områderne. Et udbygget samarbejde mellem landbrugere, rådgivere og myndigheder 
samt f.eks. frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsproduktion er vigtige instrumenter 
i den forbindelse.  

Et område med stor interesse og udvikling er naturplaner på bedriftsniveau. 
Landmanden får udarbejdet en status og udviklingsplan, der dels afdækker 
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naturindholdet på bedrifterne og dels planlægger en bevarings- og udviklingsindsats for 
de kommende år. Der er iværksat pilot- og demonstrationsprojekter vedrørende 
naturplaner og græsningsselskaber med det formål at fremme og udvikle anvendelse af 
naturplaner og at fremme den nødvendige pleje af natur- og halvkulturområder. 

Den helt store udfordring i de kommende år bliver gennemførelse af 
Vandrammedirektivet. 

Vækst og udvikling i landdistrikterne  

Selvom forskelle i indkomst og ledighed i de danske landdistrikter er indsnævrede, er 
der fortsat betydelige regionale forskelle, og der som nævnt en negativ udvikling i nogle 
deciderede udkantsområder.  

Regeringen har i 2003 fremlagt en regionalpolitisk vækststrategi med fokus på 
udkantsområderne i Danmark. På fødevareområdet er iværksat en række projekter, der 
fokuserer på de kommende vækstmuligheder for fødevareerhvervet – både i 
primærsektoren og i forarbejdningssektoren. Det omfatter bl.a. en analyse af 
vækstmulighederne gennem innovation for fødevaresektoren og en analyse af 
mulighederne for at fremme vækst og udvikling i primærjordbruget. For landbrugets 
forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder har faktorer som produktudvikling, 
udnyttelse af ny teknologi, alternative og nye produktionsformer, branding, 
nicheproduktion og at kunne indgå i strategiske alliancer på tværs af landegrænser i 
stigende grad skullet indarbejdes i fødevareproduktionen. 

Udviklingen i jordbruget og for aktiviteterne i landdistrikterne understøttes af de EU-
medfinansierede tilskudsprogrammer: Landdistriktsprogrammet 2000–2006 med en 
samlet udgiftsramme på ca. 7,5 mia.kr. og LEADER + programmet med samlet 
udgiftsramme på ca. 255 mill. kr. 

Den overordnede målsætning i det danske landdistriktsprogram er at bidrage til en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne, som især fremmer miljømæssige, økonomiske 
og sociokulturelle forhold. Der er således tale om en tværsektoriel strategi, der 
integrerer erhvervslivet i landdistrikterne for at opnå en diversificering af aktiviteterne, 
nye indkomstkilder, øget beskæftigelse og miljøbeskyttelse. 

Professor Niels Kærgaard, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, har ved en 
konference i 2003 om landbrugets multifunktionelle rolle udtrykt argumentet for en 
landdistriktspolitik således:  

”Hvis samfundet ikke træder til, så bliver der ikke gjort nok ved landskabsplejen, 
udviklingen af landdistrikterne, fødevaresikkerheden, dyrevelfærden m.v. Derfor er de 
bløde værdier og det multifunktionelle landbrug et argument for landbrugspolitik og 
landbrugsstøtte. Markedet kan ikke sikre en tilstrækkelig produktion af landbrugets 
bløde, multifunktionelle produkter. Multifunktionalitet er altså et solidt økonomisk 
argument for landbrugsstøtte, i hvert fald i lande hvor landbruget udfører en 
samfundsnyttig opgave som landskabsforvalter, leverandør af beskæftigelsesmuligheder 
i yderdistrikter mv.”  

Landdistriktsprogrammet giver muligheder for at fremme erhvervs- og natur- og 
miljøbetingede aktiviteter i områder, der geografisk er beliggende uden for 
byområderne. Derudover er der en række potentialer i programmet, der vil kunne yde et 
væsentligt bidrag til gennemførelse af regeringens planer for den regionale 
udviklingspolitik og målsætninger på miljø- og naturområdet. 
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Hovedvægten i programmet ligger på de miljø- og naturorienterede ordninger som f.eks. 
miljøvenligt jordbrug og økologisk jordbrugsproduktion. På baggrund af reformen af 
den fælles landbrugspolitik 2003, forventes der også i Danmark større fokus på den 
fælles landdistriktspolitik i de kommende år – politisk, økonomisk og indholdsmæssigt. 
I den forbindelse kan landdistriktsforordningens muligheder for at understøtte generel 
landdistriktsudvikling tænkes at få større vægt fremover. 

Landdistriktspoltikken er et fokusområde. Overvejelserne om fornyelse af 
landdistriktspolitikken er igangsat. Der er iværksat et udviklingsarbejde af 
landdistriktsprogrammet med udgangspunkt i to hovedsigtelinjer: Vækst og Udvikling 
og Natur og Miljø.   

Landbrugsloven  

Der er i 2003 gennemført et omfattende udvalgsarbejde, der har vurderet, hvordan 
reguleringen af anvendelsen af landbrugsjord – herunder især reguleringen gennem 
landbrugsloven – kan indrettes, således at erhvervet sikres rammer for en bæredygtig 
tilpasning til markeds- og produktionsvilkår. Landbrugsloven regulerer bl.a. 
landbrugsbedrifternes størrelse, samdriftsmuligheder, krav til ejet jord i forhold til 
husdyrproduktionens størrelse osv. Der er lagt op til væsentlige udvidelse af rammerne 
og mulighederne for at udvikle større og mere dynamiske landbrugsbedrifter. En ny lov 
om drift af landbrugsjord har bl.a. til formål at hindre tilgroning af jordbrugsarealer, 
dvs. en form for ”plejepligt”. 

Fysisk planlægning for jordbruget mv.  

Den danske regering har fremlagt ”Landsplanredegørelse 2003” som sammen med ”Den 
regionale vækststrategi” og ”Den regionalpolitiske Redegørelse 2003” lægger op til at 
styrke den regionale og lokale balance i Danmark med udgangspunkt i de lokale egnes 
særkender og med særlig fokus på konkret afgrænsede områder af Danmark (de 
geografiske udkantsområder), hvor den erhvervs- og socioøkonomiske udvikling er 
svagere end i resten af landet.  

Regionplanlægningen, som gennemføres af amterne i samarbejde med kommunerne, er 
den sammenfattende fysiske planlægning, hvor interesseafvejningen mellem 
byudvikling og benyttelse og beskyttelse af det åbne land finder udtryk.  

De overordnede statslige interesser på jordbrugsområdet er formuleret således: 

– at der er tilstrækkeligt med arealer som grundlag for en betydelig og lønsom 
produktion af sunde, varierede og sikre fødevarer, 

– at der er klare grænser mellem byerne og det åbne land, 

– at jordbrugsproduktionen tager hensyn til natur og miljø, herunder grundvand, 
overfladevand og den biologiske mangfoldighed, 

– at større husdyrbrug placeres, så der tages hensyn til naboer, samt natur- og 
landskabsværdier, 

Som led i den regionale planlægning skal amterne udarbejde analyser af 
jordbrugserhvervene og deres regionale og lokale betydning for befolknings- og 
erhvervsudvikling og andre socioøkonomiske forhold. Analyserne danner udgangspunkt 
for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser ved fastlæggelse af regionplanens 
retningslinier, herunder udpegning og sikring af de særligt værdifulde 
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landbrugsområder. Jordbrugsanalysen danner desuden baggrund for kommune- og 
lokalplanlægningen og oplysninger om de enkelte jordbrug indgår i øvrigt ved 
planlægning for arealinddragelse til ikke-jordbrugsmæssige formål. De særligt 
værdifulde landbrugsområder kan eksempelvis være områder med  

– jorder af høj dyrkningsværdi 

– stor husdyrkoncentration med gode muligheder for afsætning og forarbejdning af 
husdyrgødning 

– særlige specialproduktioner 

– potentielle muligheder for specialproduktion som følge af gode muligheder for 
markvanding eller stor energiproduktion 

– mange investeringstunge ejendomme 

– tæt sammenhæng mellem primærproduktion og følgevirksomheder 

– mange økologiske produktioner 

– hensyntagen til lokale eller regionale forhold, herunder natur- og miljø og ønsket om 
opretholdelse af livet på landet 

De senere års politiske beslutninger om udpegning af områder til skovrejsning og 
områder til særlig sikring af drikkevandsressourcer og områder, der under hensyn til 
natur og miljø udpeges til særlig miljøvenlig landbrugsdrift (SFL-områder) kan derfor 
få afgørende indflydelse på de lokale erhvervs – og udviklingsmuligheder, hvor stadigt 
flere generelle reguleringer af landbrugets produktionsforhold (VVM-husdyrhold, 
gødningsanvendelse mm) også spiller ind og alt andet lige kan få afgørende indflydelse 
på erhvervenes fortsatte udviklingsmuligheder og muligheder for også at opretholde den 
eksisterende produktion.  

Som beskrevet indledningsvis bliver konkurrencen mellem forskellige interessenter og 
interesser i landdistrikterne om anvendelse af det til rådighed værende jordareal en af de 
helt store udfordringer fremover. Det bliver nødvendigt at prioritere mellem 
arealinteresserne samt satse på flersidig arealanvendelse, hvor flere arealinteresser 
tilgodeses på det samme areal på en og samme tid. Denne problemstilling har meget tæt 
tilknytning til landbrugets fremtidige rolle, herunder som producent af kollektive goder 
mere eller mindre tæt knyttet til traditionel landbrugsproduktion. Centralt bliver i hvor 
høj grad markedet er i stand til at honorere landmændenes indsats og i hvor høj grad det 
offentlige skal medfinansiere indsatsen. 

1.2 Det multifunksjonelle jordbruket i Norge 

1.2.1 Målsettinger for norsk landbruk og matproduksjon  
I Stortingsmelding nr. 19 (1999–2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” legges 
det stor vekt på landbrukets mangesidige rolle, der både produksjon av tradisjonelle 
landbruksprodukter og produksjon av samfunnsgoder tillegges stor vekt. Landbrukets 
rolle i framtida er beskrevet slik: 

”Landbrukets samfunnsnytte bygger på et forbrukerrettet landbruk som skal bidra til å 
produsere og forsyne landets innbyggere og industri med trygge matvarer av høy 
kvalitet, og i tillegg levere varer og tjenester basert på næringens samlede ressurser. Et 
aktivt landbruk i hele landet, basert på en bærekraftig utnytting av naturressursene skal 
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bidra til bosetting og sysselsetting i levende og livskraftige bygder, og er viktig for den 
langsiktige matforsyningen. Samtidig med verdiskapingen knyttet til vareproduksjonen, 
bidrar et aktivt landbruk til produksjonen av en rekke miljøgoder som er viktige for 
befolkningen, og som må ivaretas til både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. En 
egenskap ved jordbruksproduksjonen er at en oppnår en rekke andre samfunnsmål ut 
over matproduksjon. Sumvirkningen av landbrukets ulike funksjoner representerer 
næringens totale samfunnsnytte. Landbruket skal i tråd med samfunnets behov: 

• produsere helsemessig trygg mat av høy kvalitet med bakgrunn i forbrukernes 
preferanser 

• produsere andre varer og tjenester med utgangspunkt i næringens samlede 
ressurser 

• produsere fellesgoder som livskraftige bygder, et bredt spekter av miljø- og 
kulturgoder, og en langsiktig matforsyning 

Det er til dels sterke koblinger mellom landbrukets produksjon av matvarer og 
næringens produksjon av fellesgoder for samfunnet. En attraktiv landbruksnæring og 
aktiv matproduksjon over hele landet er derfor et viktig grunnlag for å få løst andre 
sentrale samfunnsoppgaver på en god måte.” 

Dette notatet bygger i stor grad på Stortingsmelding nr. 19, og det er i første rekke 
fokusert på næringsens produksjon av fellesgoder. I motsetning til private goder, er 
fellesgodene uten fungerende markeder, og det vil under norske forhold være nødvendig 
at Staten tar et særlig ansvar for at disse godene sikres. 

1.2.2 Næeingens bidrag till fellesgodero 
Jordbrukets mangesidige samfunnsoppgaver innebærer at jordbruket i tillegg til å 
produsere mat og andre varer og tjenester også bidrar til å produsere viktige fellesgoder. 
Produksjon av fellesgodene er i stor grad koblet til at det foregår aktiv jordbruksdrift i 
hele landet. Jordbrukets bidrag til de enkelte samfunnsgodene må vurderes samlet. 
Gjennom jordbrukspolitikken oppnås resultater på flere områder samtidig. Det legges 
vekt på totaleffekten. 

I det følgende beskrives de ulike fellesgodene som jordbruket ivaretar. 

1.2.3 Levende bygder 
Det er en viktig målsetting å opprettholde bosettingsgrunnlaget i distriktene. Stabil 
bosetting er viktig for å kunne realisere viktige samfunnsmål knyttet til 
ressursutnyttelse, langsiktig matvareberedskap, miljø, velferd og trivsel. En vellykket 
distriktspolitikk forutsetter at bygdene er attraktive som bosted, og ivaretar 
befolkningens behov på en god måte. Dette krever et sammensatt næringsliv, god 
infrastruktur som for eksempel god kommunikasjon, servicetilbud og muligheter for å 
bygge sosiale relasjoner lokalt. Det er derfor behov for en bredt anlagt distriktspolitikk 
der de ulike sektorenes betydning ses i sammenheng.  

Lav folketetthet og store avstander gir et svært sårbart bosettingsmønster i enkelte deler 
av landet. Dersom folketallet går for mye ned i slike områder, kan det være vanskelig å 
opprettholde viktige samfunnsfunksjoner både i privat og offentlig sektor. Landbruket 
bidrar til å opprettholde bosetting i mange slike utsatte samfunn. 
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Distriktspolitikken er forankret i ressursgrunnlaget. Landbruket forvalter naturressurser 
som jord og skog i distriktene og er en stedbunden næring. Dette gir landbruket en 
sentral plass i vår samlede innsats for å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. Primærleddet gir også betydelige ringvirkninger både gjennom 
etterspørsel av varer og tjenester til produksjonsprosessen, og gjennom leveranser av 
halvfabrikata for videre foredling. 

Den jordbruksbaserte næringsmiddelindustrien er et betydelig innslag i norsk 
næringsliv. Den jordbruksbaserte næringsmiddelindustrien sysselsetter nærmere 32.000 
personer i over 1.200 bedrifter, og den verdiskaping og sysselsetting denne industrien 
står for er av stor betydning for distriktspolitikken, selv om deler av industrien er 
lokalisert i sentrale strøk.  

Det er viktig å sikre primærprodusentene likeverdige leveringsmuligheter. Dette 
innebærer at primærprodusentene i bygdene også i framtiden får avsetning for sine 
produkter. Jordbruket har gjennom samvirke selv bidratt til at produsentene i bygde-
Norge har fått avsetning for sine produkter og oppnådd om lag lik pris uavhengig av 
geografisk plassering.  

Den geografiske produksjonsfordelingen bidrar til å sikre et livskraftig jordbruk i hele 
landet og skal videreføres. Samtidig legges det vekt på landbruksbrukseiendommenes 
bosettingsfunksjon. Landbruket i Nord-Norge står overfor spesielle utfordringer.  

Til tross for at sysselsettingen i jordbruket er redusert med en firedel de siste ti årene, 
utgjør fortsatt landbruk og næringsliv knyttet til landbruk en viktig del av den totale 
sysselsettingen i landet, og da spesielt i distriktene. I 2001 utgjorde sysselsettingen i 
jordbruket 72.600 årsverk, noe som tilsvarer 4 procent av den totale sysselsettingen.  

Antall gårdsbruk har blitt redusert fra 99.400 i 1989 til 64.000 i 2001. Det totale arealet 
har er omtrent uforandret i samme periode. Dette har gitt en utvikling der størrelsen på 
de gjenværende gårdene har økt med nesten 60 procent i løpet av 12 år. I 1989 var 
gjennomsnittlig størrelse på gårdsbrukene 100 dekar, mens den i 1989 var økt til 159 
dekar i 2001.  

Matsikkerhet og langsiktig matforsyning 

Matsikkerhet for alle innbyggere nå og i framtiden er et viktig mål. For å nå dette målet 
er et aktivt og sterkt landbruk i Norge, et forutsigbart og stabilt handelssystem, samt 
gode system for å sikre trygg mat viktig. Nasjonal matproduksjon må være et 
hovedelement i en langsiktig forsyningssikkerhet, samtidig som det innenfor det sivile 
beredskap må planlegges for beredskapstiltak mot ulike typer definerte kriser i tråd med 
planforutsetningene. FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
fastslår at retten til mat er en menneskerettighet. Dette gir staten en klar forpliktelse til å 
sørge for matsikkerhet til norske borgere. 

FN-toppmøtet om matsikkerhet i 1996 slo fast at matproduksjon i lavproduktive 
områder er viktig for å oppnå sikker og passende matforsyning på husholds-, nasjonalt, 
regionalt og globalt nivå. Konklusjonene av analyser omkring framtidig produksjon og 
etterspørsel peker i forskjellige retninger, alt fra kalkyler som sier at det ikke vil være 
noe problem å forsyne markedet de neste 30 årene til at det kan bli knapphet i løpet av 
10-15 år. Spriket i konklusjonene viser at det er stor usikkerhet rundt temaet, og 
begrunner en føre-var-holdning i utformingen av matvareberedskapspolitikken, for å 
redusere risiko på lang sikt. Tyngden av studiene, blant annet fra FAO, viser imidlertid 
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at vi på sikt sannsynligvis vil bevege oss inn i en knapphetssituasjon på 
verdensmarkedet for matvarer.  

Erfaring og usikkerhet omkring den framtidige matvaretilgangen på verdensmarkedet 
tilsier at en løpende innenlands matproduksjon er nødvendig. I Norge fins det rike 
fiskeressurser, som sammen med oppdrettsnæringen og den innenlandske 
jordbruksproduksjonen, utgjør grunnlaget for forsyningssikkerheten. 

Innenfor det sivile beredskap planlegges beredskapstiltak i forhold til mer 
tidsavgrensede kriser, tilpasset nye trusselvurderinger og planforutsetninger etter at den 
kalde krigen opphørte. Videre har sårbarhetsreduserende tiltak og planer i forhold til 
fredskriser fått økt vekt. Forsyningsberedskapen baseres i økende grad på næringens 
ordinære organisering og infrastruktur, bl.a. fordi det forutsettes at handel vil kunne 
foregå. På lang sikt vil usikkerheten i trusselvurderingene begrunne en føre-var-
holdning i utforming av jordbrukspolitikken. Mange av scenariene for kriser i fredstid, 
som for eksempel økologiske kriser, sykdom på planter, fisk og dyr, omfattende 
kjernefysisk nedfall, flyktningestrøm eller store endringer i tilgang eller forbruk av 
matvarer på verdensbasis, kan ha forsyningsmessige konsekvenser med varighet i tid 
langt ut over planleggingshorisonten som ligger til grunn for det sivile beredskap. Et 
langt tidsperspektiv må legges til grunn for forsyningssikkerheten. Videre vil en spredt 
produksjon, både nasjonalt og regionalt, redusere sårbarheten. 

Jordbruket er en langsiktig næring som utnytter naturressurser og biologiske prosesser i 
produksjon av mat og andre goder. Oppbygging av en jordbruksproduksjon vil være 
avhengig av kompetanse, egnede areal, egnet teknologi, innsatsfaktorer og infrastruktur. 
En oppbygging av dette er vanskelig og svært tid- og kostnadskrevende. Kontinuitet er 
derfor viktig. For å ivareta disse interessene må en sikre et nasjonalt politisk 
handlingsrom som gir muligheter for jordbruksproduksjon i hele Norge. 

Et aktivt jordvern er helt sentralt for å opprettholde produksjonsmulighetene. Å 
opprettholde et nasjonalt produksjonsgrunnlag kan være et tiltak mot konsekvensene av 
økologiske kriser. Erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken viser også at det er viktig at 
produksjonsmulighetene opprettholdes på et spredt geografisk område for å redusere 
sårbarheten ved ulike typer kriser. Det er spesielt viktig at arealene med stor 
produksjonsevne vernes. Slike høyproduktive arealer finnes i stor grad i 
befolkningstette områder og er under sterkt press fra nedbygging.  

Som en følge av langsiktigheten i jordbruket er det ikke er tilstrekkelig med vektlegging 
av produksjonsgrunnlaget alene. Jordbruk er en stedbunden næring og krever 
kompetanse tilpasset lokale forhold. Den er basert på store investeringer i infrastruktur 
og består av et stort antall relativt små enheter. En løpende matproduksjon og bruk av 
ressursene er avgjørende for å sikre den nødvendige kompetansen og infrastrukturen i 
næringen. Dette sikres best gjennom en økonomisk og sosialt bærekraftig næring der det 
legges vekt på det langsiktige individuelle forvalteransvaret for ressursene. 

Selvforsyningsgraden gir uttrykk for den norskproduserte andelen av matvareforbruket 
på engergibasis. I 2001 var selvforsyningsgraden 49% for jordbruksvarer. Norge er 
tilnærmet selvforsynt med melkeprodukter, egg og kjøttprodukter, mens vi importerer 
alt sukker, 30–50% av matkornet, halvparten av grønnsakene og 80 prosent av forbruket 
av frukt og bær.  
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1.2.4 Miljøgodene 
Jordbrukets miljøgoder omfatter en rekke ulike samfunnsverdier som kulturlandskap, 
kulturminner, biologisk mangfold og god plante- og dyrehelse. Dette er langsiktige 
verdier direkte knyttet til ressursene, og verdier som dekker viktige behov hos 
befolkningen i dag. De kan sammenfattes som verdier knyttet til økologi og biologi, 
kultur, historie, estetikk, rekreasjon, kunnskap og vitenskap. De ulike miljøgodene 
virker sammen og øker den totale samfunnsnytten av landbruket. Dersom de enkelte 
miljøgodene tas ut av sin sammenheng, mister de mye av sin verdi. Det er dermed 
avgjørende å legge vekt på helheten i forvaltningen av dem. Det legges til grunn at 
jordbruket skal dekke samfunnets behov for jordbruksrelaterte miljøgoder i alle landets 
regioner. Disse miljøgodene skapes gjennom et aktivt jordbruk, der 
jordbruksproduksjonen i stor grad er nødvendig for å produsere og ivareta miljøgodene. 
Et aktivt jordbruk i hele landet som gir grunnlag for levende bygdesamfunn, er 
nødvendig for å forvalte miljøgodene.  

Et helhetlig og levende kulturlandskap ivaretas best gjennom aktiv landbruksdrift, der 
en sikrer og vedlikeholder kulturminner, biologisk mangfold, landskapsbilde og 
rekreasjonsmuligheter. Koblingen og avhengigheten mellom jord- og 
skogbruksproduksjon og produksjon av miljøgoder vises best hvis landbruksdriften 
opphører og befolkningen flytter. Arealer som går ut av drift, gror igjen. Bygninger på 
bruk som ikke er i drift, mister sin funksjon og forfaller. Ved gjengroing av arealer vil 
også andre kulturminner forfalle og miste sin sammenheng. Samtidig endres 
vegetasjonen slik at kulturbetingete arter utkonkurreres og det biologiske mangfold 
reduseres. Landskapsbildet mister variasjon og opplevelsesmulighetene forringes. 

Når jordbruket gjennom aktiv produksjon skaper miljøgoder, må det tas langsiktige 
ressurshensyn som sikrer økologisk bærekraftig produksjon. Dersom landbruket ikke tar 
de nødvendige miljøhensyn, kan landbruksdriften utgjøre en trussel mot miljøgodene. 
Det er fortsatt en målsetting å redusere miljøbelastningene ved jordbruksproduksjonen. 
Tilpasning til mer kretsløpsbasert produksjon vil være en sentral strategi i dette arbeidet. 
Kretsløpsbasert produksjon innebærer at tap av næringsstoffer fra 
jordbruksproduksjonen skal reduseres, og at tilførsel av miljøskadelige stoffer til 
produksjonskjeden gjennom plantevernmidler og andre kilder også skal minimeres. 
Dette vil sikre at jordbruket på sikt på en fullgod måte kan ivareta sine 
samfunnsoppgaver med hensyn til produksjon av miljøgoder. Samtidig kan landbruket 
være en viktig avtaker for avfall og slam fra samfunnet. Dette krever imidlertid at 
kvaliteten på slike produkter er tilfredsstillende med hensyn til innhold av tungmetaller 
og andre miljøgifter. 

Kulturlandskapet er et viktig grunnlag for nye næringer i landbruket, blant annet for 
reiselivsnæringen. For reiselivsnæringen er det helhetlige og levende kulturlandskapet 
et meget viktig element i markedsføringen av Norge som reisemål. Et helhetlig og 
levende kulturlandskap betyr også mye for folks identitet og tilhørighet. 
Opplevelsesverdiene i kulturlandskapet er sterkt knyttet til bruken av landskapet og 
hvordan folk lever i det. 

Utvikling av tilleggsnæringer med utgangspunkt i spesielle elementer som kulturminner 
vil også ofte være en forutsetning for forvaltningen og bevaringen av slike spesielle 
elementer. Det vil altså ofte være gjensidige koblinger mellom produksjon av 
miljøgoder og tilleggsnæringer. 
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Det er et mål å sikre og vedlikeholde det biologiske mangfoldet. Mange av de truede 
artene i Norge i dag er avhengig av tradisjonell jordbruksdrift. Bakgrunnen for at disse 
artenes utbredelse går tilbake er på den ene siden for intensive driftsmetoder og på den 
andre siden at arealer går ut av drift. Det er derfor også et mål å sikre og vedlikeholde 
kulturlandskapet. Som en del av dette er det viktig å bevare et tilstrekkelig omfang av 
ekstensive driftsformer som sikrer biologisk verdier, og som drives av og i samspill med 
et aktivt landbruk. 

Vårt mål for plante- og dyrehelsen er å sikre og vedlikeholde den for å bedre plante- og 
husdyrproduksjonen og produktkvaliteten, samt å medvirke til et mer miljøvennlig 
landbruk gjennom redusert bruk av plantevernmidler, antibiotika og medisiner. Dette er 
områder hvor markedet vanskelig kan ivareta felles interesser for næringen og 
forbrukerne.  

Jordbruksarealet utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet i Norge. Dette utgjør 2 
dekar (0,02 hektar) fulldyrka jord per innbygger, hvilket er lite i europeisk 
sammenheng.  

I 2001 utgjorde jordbruksarealet 10,3 millioner dekar (1,03 mill ha). Tabellen nedenfor 
viser hvordan bruken av arealene fordeler seg på de ulike produksjonene. 

Vekst Antall dekar Andel av totalt areal 

Korn og oljevekster  3 352  33 % 
Potet, grønnsaker, frukt, bær, m.m  340  3 % 
Eng til slått (grovfôr)  4 850  47 % 
Natureng og innmarksbeite  1 600  16 % 
Annet  158  2% 

Som det framgår av tabellen er over 60 prosent av arealet brukt til produksjon av fôr til 
drøvtyggere. Dette er areal som i hovedsak ikke kan benyttes til kornproduksjon, i første 
rekke av klimatiske grunner. Husdyrproduksjon i distriktene er dermed en bærebjelke i 
det norske jordbruket.  

Nesten en femtedel av artene på den norske listen over truede arter (rødlisten) er 
avhengig av kulturlandskapet. Blant annet er mange ville planter avhengig av beiting. 

Landbruket som kulturbærer 

Utviklingen av norske tradisjoner og kultur har hatt en nær tilknytning til 
jordbruksnæringen. Kulturarven er et fellesgode i form av at den er en viktig del av 
identiteten til det norske folk.  

De kulturhistoriske verdiene i landbruket er blant annet knyttet til kunnskap om 
forvaltning av lokale ressurser, håndverk, matkultur, og kulturlandskap med husdyr, 
bygninger og andre typer infrastruktur. Forvaltning av disse verdiene forutsetter at 
kulturarven blir ivaretatt gjennom aktiv jordbruksdrift. Dette fordi det er en nær kobling 
mellom jordbruksproduksjon og ivaretakelsen av de kulturhistoriske verdiene knyttet til 
jordbruket. Landbruket skal utføre et viktig samfunnsbidrag gjennom å sikre og 
formidle kulturarven knyttet til jordbruket for kommende generasjoner.  

Det legges vekt på at næringsutøvere i landbruket representerer en ressurs gjennom sin 
kompetanse knyttet til tradisjonsbåret og stedstilpasset kunnskap og ferdigheter om 
drifts- og håndverksteknikker, og jord- og skogprodukter. Det er viktig å bevare 
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verdiene som gir folk identitet. Dette er et grunnlag for å finne og skape muligheter for 
framtidig utvikling sosialt, kulturelt og næringsmessig i distriktene. Et aktivt og 
livskraftig landbruk er en forutsetning for å etablere næring basert på kulturarven. Det er 
et mål for landbrukspolitikken å sikre at landbruket kan ivareta oppgaven som 
kulturbærer også i tiden som kommer. 

Som et eksempel på landbrukets forvaltning av kulturarven kan det nevnes at 
mesteparten av de 233 gjenværende tømmerbygningene fra middelalderen, er lokalisert 
på gårdsbrukene der de opprinnelig ble bygd. Bygningene er fremdeles i bruk. 

1.3 Landsbygdens utveckling i Finland och faktorer som påverkar 
framtiden 

1.3.1 Landsbygdens socioekonomiska utveckling 
De senaste decennierna har för landsbygdsområdena inneburit en tid av kontinuerlig 
omstrukturering. Befolkningen har koncentrerats till allt färre tillväxtcentrum och 
särskilt utbildade ungdomar och kvinnor i arbetsför ålder har flyttat bort från lands-
bygden. Utvecklingen är allra negativast i kommunerna på den perifera och egentliga 
landsbygden, medan man på landsbygden i närheten av städer kan märka att utveck-
lingen är t.o.m. den motsatta. Den s.k. BAB – mätaren (Bruttonationalprodukt – Arbets-
platser – Befolkning) ger en bra beskrivning av hur tillväxten koncentrerats regionalt, 
för under åren 1995–2000 har endast tio ekonomiska regioner utvecklats bättre än hela 
landet i genomsnitt. 

Enligt scenarierna kommer skillnaderna i framtiden att bli alltmer tillspetsade om inte 
de balanserande åtgärderna effektiveras. Efter 30 år bor 1,2 miljoner invånare och en 
fjärdedel av hela landets befolkning i arbetsför ålder i huvudstadsregionen. Enligt 
uppskattningarna har den egentliga landsbygden 20 procent färre invånare och den 
perifera landsbygden 40 procent färre invånare än för närvarande. Antalet pensionärer 
ökar knappast alls på landsbygden, men antalet barn och personer i arbetsför ålder 
minskar drastiskt (på den egentliga landsbygden 30 procent, på den glest bebyggda 
landsbygden 50 procent). Den ändrade åldersstrukturen inverkar på försörjningsför-
hållandet. Fram till år 2010 är försörjningsförhållandet nästan oförändrat i alla områ-
dena, men därefter börjar skillnaderna öka så att i synnerhet den glest bebyggda lands-
bygden blir en förlorare. 

Den regionala välfärden kan granskas utifrån invånarnas utkomst och hälsa. Städerna 
och landsbygden i närheten av städerna står på ungefär samma nivå, mätt i inkomster. 
Den glest bebyggda landsbygden är hemvist för de människor som har det sämst ställt, 
vilket beror på människornas ålders-, utbildnings- och yrkesfördelning. Befolkningen i 
östra och norra Finland är sjukare än i södra och västra Finland. Det finns mest 
psykosociala problem i städerna och på den glest bebyggda landsbygden. Dessa skill-
nader förväntas bli allt mera tillspetsade om de ovan beskrivna utvecklingstrenderna blir 
verklighet. Fungerande människorelationer och engagemang i landsbygdens närmiljö 
framträder på ett positivt sätt som en faktor som förbättrar välfärden. 

1.3.2 Landsbygdsnäringarna och kompetensen 
Jordbruket har varit och är regionalt sett fortfarande en betydande sysselsättande 
bransch på landsbygden. För närvarande sysselsätter jordbruket var femte kvinna och 
var fjärde man i arbetsför ålder på landsbygden. Den snabba nedgången i antalet gårdar 
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(under åren 1995–99 15 procent, prognos för 2000–2010 cirka 50 procent) har minskat 
och minskar den betydelse som arbetsplatserna inom jordbruket har för den totala 
sysselsättningen på landsbygden. Produktionen och arbetsplatserna håller på att kon-
centreras till södra och västra Finland. Reformen av EU:s jordbrukspolitik, gemen-
skapens utvidgning och resultaten av WTO-förhandlingsrundan har en betydande in-
verkan på jordbrukets lönsamhet och utveckling i olika regioner. Produkternas verifier-
bara säkerhet och kvalitet är en med tanke på hela livsmedelshushållningen betydelse-
full faktor som påverkar konkurrenskraften och sysselsättningen i framtiden. Fram-
gången kommer att grunda sig på uppfyllandet av kundernas behov av kvalitet, inte på 
att producera stora mängder billigt. 

Skogsbrukets produktion har en jämn regional fördelning, medan produktionen inom de 
flesta andra näringar är koncentrerad till södra och västra Finland. Vid en granskning 
enligt landskap är skogsbrukets andel av regionens totala produktion störst i Kajana-
land. Å andra sidan känner skogsbruket starkt av följderna av den ogynnsamma utveck-
lingen i östra och norra Finland. Till exempel är det redan nu ställvis svårt att få arbets-
kraft till skogsbruket. Effektiverad produktion och användning av träenergi samt 
utvecklande av serviceföretagandet innebär nya möjligheter för skogssektorn. Inom 
skogssektorn inverkar utvecklingen i riktning mot internationalisering främst på skogs-
industrin och miljöfrågorna. EU:s östutvidgning ger den finska skogsindustrin bättre 
möjligheter att exportera produkter, know-how och teknologi. 

Om arbetet indelas i produktions-, omsorgs- och servicearbete samt informationsarbete 
består två tredjedelar av arbetsplatserna på landsbygden av produktionsarbete. I hela 
landet är andelen produktionsarbete en knapp tredjedel, vilket återspeglar att antalet 
arbetsplatser inom branscher med kraftig tillväxt, såsom service- och informations-
arbete, har ökat mest i städerna. 

Enligt uppgifter i registret över småföretag på landsbygden var antalet småföretag på 
den finländska landsbygden ungefär detsamma år 2000 som år 1997. Företagens syssel-
sättande effekt och omsättning har däremot ökat under denna tid, dock med stora regio-
nala differenser vad utvecklingen beträffar. Antalet småföretag ökade i synnerhet på 
områden i närheten av städer men minskade på den perifera landsbygden. Omsättningen 
för landsbygdens småföretag ökade i långsammare takt än i genomsnitt för hela landet. 
På grundval av resultaten av lantbruksstatistiken år 2000 idkade 27 procent av gårdarna 
(21 800 stycken) annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket. Andelen gårdar 
som bedriver företagsverksamhet ökar alltjämt, men företagsverksamheten är fort-
farande relativt liten till omfattningen och koncentrerad till traditionella branscher. 

På grund av att teknologin och arbetet ändrats har lokaliseringsfaktorerna för företags-
verksamheten å ena sidan blivit fördelaktigare för landsbygden, å andra sidan är lokali-
seringen allt mer beroende av kunnig personal. Regionernas konkurrensförmåga och 
uppkomsten av nya arbetsplatser anknyter starkt till såväl individernas utbildningsnivå 
som tillgången till sakkunnigtjänster. Det finns färre högt utbildade personer bland 
befolkningen i arbetsför ålder på den perifera och den egentliga landsbygden än på 
landsbygden nära städer eller i städerna. Ett nätverk för kompentenscentra har grundats i 
Finland. Utmanande är hur innovationer som fått sin början i dessa eller andra 
kunskapskoncentrationer skall kunna nyttjas också på landsbygden, t.ex. inom it-
sektorns nätverk för underleveranser eller företag inom traditionella branscher. Till-
gången till sakkunnigtjänster för landsbygdsföretag inom olika branscher intar en av-
görande ställning. 
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1.3.3 Landsbygdens service och infrastruktur  
Tillgången till service utgör en väsentlig del av förutsättningarna för att bo och idka 
företagsverksamhet på landsbygden. Då befolkningen minskar och kommunernas 
ekonomi samtidigt försämras har detta lett eller håller på att leda till att mycket av ser-
vicen försvinner. I fråga om barndagvård, åldringsomsorg och socialarbetartjänster 
bedöms tillgången till service vara bättre på den glest bebyggda landsbygden än annan-
stans. 

De med tanke på företagsverksamheten och servicen på landsbygden väsentliga tele-
kommunikationsförbindelserna är inte tillräckligt täckande. För närvarande når bred-
bandsanslutningarna 95 procent av kommunerna, men på glesbygdsområden sträcker de 
sig i allmänhet endast till kommunens centrum. Endast någon procent av jordbrukarna 
har bredbandsanslutning. Utmaningarna i fråga om vattentjänster och avfallshantering 
för glesbygden består i att bebyggelsen blir alltmer utspridd, jordbrukslägenheterna blir 
färre och gårdsstorleken ökar. Å andra sidan ökar antalet året om bebodda fritids-
bostäder och sommarstugorna används under en längre tid av året, varvid det blir allt 
nödvändigare att bygga ut vattenlednings- och avloppsnätet till områden med fritids-
bebyggelse. Då det mindre vägnätet på landsbygden förfaller medför detta svårigheter 
att ordna med nödvändig transport för boende, fritid och näringsverksamhet, såsom 
virkesförsörjning. 

1.3.4 Ändring av utvecklingssystemen 
Problemen och utvecklingstrenderna för landsbygdsområden av olika typ har långt varit 
desamma i Finland som i de andra EU-länderna. Extra belastningar åsamkas oss av våra 
naturförhållanden och långa avstånd samt vårt perifera läge. I Finland, liksom i de andra 
medlemsländerna, används också en EU-programbaserad modell för utvecklingsarbete 
och finansiering av utvecklandet. EU bereder sig att balansera utvecklingen av lands-
bygdsområdena av region- och strukturpolitiska samt jordbrukspolitiska skäl. Till följd 
av WTO-förhandlingarna ämnar man ersätta de direkta jordbruksstöden med mera över-
gripande ”gröna” stöd. Redan i samband med Agenda 2000-revideringen grundades 
jordbrukspolitikens pelare 2 för finansiering av utvecklingsåtgärder på landsbygden. 
Pelaren torde förstärkas under finansieringsperioden 2007–2013. Författningarna som 
reglerar användningsobjekten för EU:s jordbruksfond ändras i samband med detta. 

Från ingången av år 2003 trädde den nya regionutvecklingslagen i kraft. Till vissa delar 
klarlägger den systemet för planering av regionutvecklingen, inklusive åtgärder för 
utveckling av landsbygden. Regionpolitiken baserar sig på programmässigt utvecklings-
arbete. På riksnivå sammanjämkas de regionpolitiska riktlinjerna och åtgärderna i 
regeringens regionpolitiska strategidokument, specialprogrammen och förvaltnings-
områdenas strategier för regionutveckling. De lokala åtgärderna knyts samman i land-
skapets utvecklingsprogram. Åtgärderna finansieras antingen över EU-delfinansierade 
program eller med nationell finansiering. 

På landsbygden är man av tradition van vid att samarbeta för att driva gemensamma 
frågor. Då invånarna blivit färre och äldre har detta på många håll inneburit att 
föreningsverksamheten i anknytning till yrke, hobby (t.ex. jakt, fiske), åldersgrupp eller 
kön också har avtagit. En bidragande orsak är även att samhället blivit allt mer indivi-
dualiserat. Detta tar sig uttryck i regionutvecklingen som på grund av det ringa antalet 
aktörer riskerar att snedvridas även på lokalnivå och i allt högre grad bli en verksamhet 
för myndigheter och sakkunniga. 
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1.3.5 Utvecklingsprocesser på gång 
Inom landsbygdspolitiken arbetar man med såväl ett brett som ett snävt urval av meto-
der. Till den breda politiken hör alla de politiska åtgärder med vilka man påverkar 
levnadsförhållandena på landsbygden, t.ex. punkt 1 i förteckningen nedan. Till den 
snäva landsbygdspolitiken räknas åtgärder som finansieras över olika program och 
motsvarande nationella åtgärder, riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt på 
landsbygden samt arbete i temagrupper. 

Regeringens landsbygdspolitiska helhetsprogram 

Syftet med det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är att genom olika förvaltnings-
områdens åtgärder öka livskraften på landsbygden. I enlighet med sin natur innehåller 
helhetsprogrammet förslag för en bred landsbygdspolitik samtidigt som det likriktar det 
lokala, regionala och riksomfattande utvecklingsarbetet. Landsbygdspolitiska sam-
arbetsgruppens uppgift i arbetet med helhetsprogrammet är att utarbeta programmet och 
bistå regeringen vid genomförandet. 

Helhetsprogrammet En landsbygd för människor som färdigställdes i november 2000 
och statsrådets landsbygdspolitiska principbeslut som utarbetades på basis av det 
genomförs fram till dess att det fjärde helhetsprogrammet blir klart under hösten 2004. 
Då programmet har genomförts till hälften har de åtta punkterna i principbeslutet upp-
fyllts och 18 är på väg att uppfyllas; motsvarande siffror för helhetsprogrammet är 44 
och 54. 

Förstärkande av nätverksbildningen inom landsbygdspolitiken 

Inom ramen för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen har man grundat tema- och 
arbetsgrupper som utvecklar innehållet i landsbygdspolitiken. Under vintern 2003 fun-
gerar sammanlagt 14 temagrupper inom samarbetsgruppen: Mat – Finland, dvs. små och 
medelstora livsmedelsföretag, landsbygdsturism, branschen för naturprodukter, den 
perifera landsbygden, landsbygdskvinnor, arbete i aktionsgrupper, Trä – Finland, växel-
verkan mellan stad och landsbygd, välfärdsservice på landsbygden, ungdomar, lands-
bygdskultur, kompetens, taxiservice och landsbygdsavtal. I grupperna arbetar knappa 
200 sakkunniga från ett tiotal olika organisationer. Närstående men självständiga sam-
arbetspartners till samarbetsgruppen är dessutom Skärgårdsdelegationen SANK, före-
ningen Byaverksamhet i Finland r.f. (SYTY) och samarbetsgruppen för distansarbete 
ETR, som är en av arbetsministeriet tillsatt bredbasig grupp för främjande av distans-
arbete. I varje landskap arbetar 4–12 tema- eller arbetsgrupper som sparringpartners till 
de riksomfattande temagrupperna. 

Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt 

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar riksomfattande forsknings- och utvecklings-
projekt på landsbygden med cirka 3,3 miljoner euro per år. Landsbygdspolitiska sam-
arbetsgruppen ger förslag till projekt som skall finansieras. Av dessa 70–80 projekt 
består i medeltal en tredjedel av landsbygdsforskning som spelar en avgörande roll vid 
utvecklandet av det landsbygdspolitiska systemet. Nyligen har man analyserat en lands-
bygdsundersökning som gjorts på 1980- och 1990-talen, berett ett forskningsprogram 
för Finlands Akademi och flera landsbygdsprofessurer är på väg att inrättas under 2003 
och 2004. Genom finansieringen av utvecklingsprojekt stöds temagruppernas och med 
dem jämförbara utvecklares omfattande nätverksprojekt. 



 44 

Arbete i aktionsgrupper och ”Mainstreaming” 

I Finland verkar 58 utvecklingsföreningar som inriktat sig på arbete i aktionsgrupper. 
Av dessa deltar 57 i aktionsgruppsarbetet i egenskap av LEADER+ -, POMO+ -, 
ALMA- eller mål 1-grupper. Med hjälp av projekt genomför aktionsgrupperna sitt eget 
program och samtidigt det riksomfattande eller regionala program de hör till. 
LEADER+ -programmet är ett EU-delfinansierat gemenskapsinitiativprogram för åren 
2000–2006 (finansieringsram 110,8 milj. euro) och POMO+ ett nationellt finansierat 
program  (finansieringsram 15 milj. euro). Aktionsgrupperna använder cirka 15 procent 
av finansieringsramen för ALMA och cirka 10 procent av finansieringsramen för lands-
bygdsåtgärder inom mål 1-programmen. Grupperna bereder också projekt för att 
genomföras inom andra program. 

ALMA-programmet (Regionala program för landsbygdens utveckling) 

EU:s program för utveckling av landsbygden indelas i en horisontell och en regional 
del. Under perioden 2000–2006 finns ett anslag på cirka 5,5 miljarder euro till för-
fogande. Medlen har till över 90 procent placerats i den horisontella delen varifrån 
kompensationsbidraget (LFA) och miljöstödet till jordbruket finansieras. 

Det regionala landsbygdsprogrammet ALMA sträcker sig utanför 1-området. Endast de 
12 största städernas centrumområden har lämnats bort, varvid programmet täcker 2,3 
miljoner invånare. ALMA:s finansieringsram är 387,77 miljoner euro som man strävar 
till att främst anvisa den glest bebyggda och egentliga landsbygden. Inom ALMA:s 
verksamhetslinjer betonas mångsidigare näringar, men också byaservicens, infrastruk-
turens och miljövårdens andel är betydande. Som verktyg används såväl utvecklings-
projekt som företagsspecifika investerings-, start- och utvecklingsstöd. 

ALMA fungerar jämsides med Västra och Södra Finlands mål 2-program och mål 3-
programmet, vilkas ERUF- och ESF-finansierade åtgärder kan användas för att öka 
företagandet och kompetensen också i landsbygdsområdena.  

Mål 1-programmet 

Av befolkningen bor 20,3 procent i ett utvecklingsområde, dvs. ett område för EU:s mål 
1-program, som till sin storlek är halva Finland. Totalbudgeterna för Norra Finlands och 
Östra Finlands mål 1-program stiger till sammanlagt 3,63 miljarder euro under perioden 
2000–2006. Av detta belopp utgör 25,9 procent andelen för verksamhetslinjerna inom 
utvecklingen av landsbygden. Medlen anvisas bl.a. för gårdsbruksinvesteringar och som 
företags- och utvecklingsprojektstöd för skogsbruksåtgärder, anpassning och utveckling 
av landsbygdsområden samt förbättrande av landsbygdens verksamhetsmiljö. 

Byaverksamhet 

Lokalt sker den kraftigaste nätverksbildningen för tillfället i byarna med hjälp av bya-
verksamheten. Den lokala utvecklingen fokuserar på förbättrade förutsättningar för 
företagande, utökad verksamhet i grupp, ordnandet av service samt kultur- och miljö-
projekt. Byaverksamhetens utvecklingsarbete sker till största delen med projektmedel 
från regionala program och riksomfattande projektmedel. År 2003 beviljade riksdagen 
för första gången byaverksamheten en statsandel med vilken bl.a. den verksamhet som 
föreningen Byaverksamhet (SYTY) i Finland bedriver kan stärkas. 
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Förstärkande av landsbygdspolitiken i regionerna 

De regionala programmen är heterogena och de olika organisationernas uppgifter över-
lappar delvis varandra, vilket medför svårigheter med att sätta upp tydliga region-
politiska mål. Detta problem har särskilt väl kommit till synes i form av en partiell 
avsaknad av landsbygdspolitisk viljebildning i regionerna. Det utarbetas inte längre 
separata program för landsbygden eller andra områden, utan endast ett landskaps-
program. I denna situation är det av vikt att detta omfattar de centrala landsbygds-
politiska målen och verktygen ur varje enskilt landskaps perspektiv och att de lands-
bygdssektioner som grundats i anslutning till landskapets samarbetsgrupper deltar inten-
sivt i programprocessen. Andra arbetsmetoder som används är arbete i temagrupper, 
branschspecifika utvecklingsprogram som finansieras över de regionala programmen 
och regionalt samarbete inom företagsservice. 

1.3.6 Jordbrukspolitikens utveckling och framtid 

Utgångspunkter för jordbrukspolitiken 

Under de senaste tio åren har verksamhetsmiljön för Finlands jordbruk och livsmedels-
hushållning genomgått betydande förändringar. Från tiden för nationell jordbrukspolitik 
och en skyddad marknad övergick man till en gemensam jordbrukspolitik och en inre 
marknad. Under innevarande decennium kommer Europeiska unionen att utvidgas 
ytterligare och inom ramen för WTO förs förhandlingar om nya regler för den inter-
nationella handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter. Via ändringarna i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och det internationella konkurrensläget påverkar dessa 
processer även jordbrukets ställning i Finland. 

På basis av det finska jordbrukets nuläge och utmaningarna i fråga om jordbrukets verk-
samhetsmiljö har Jordbrukets strategiprojekt ställt upp följande sex jordbrukspolitiska 
mål för innevarande decennium: (1) förstärkning av den konsumentorienterade verk-
samheten inom hela livsmedelskedjan, (2) säkerställande av jordbrukets lönsamhet och 
verksamhetsförutsättningar, (3) utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken i en 
jämlikare och socialt, ekonomiskt och ekologiskt mer hållbar riktning, (4) effektivering 
av växelverkan mellan jordbruks- och landsbygdspolitiken, (5) förbättring av jord-
brukets struktur samt (6) förbättring av marknadens funktion. 

En konsumentorienterad verksamhet inom hela livsmedelskedjan innebär framför allt att 
man vinnlägger sig om utbudet av högklassiga och säkra livsmedel. Detta ligger i livs-
medelskedjans gemensamma intresse och är en förutsättning för en lönsam verksamhet. 
Jordbrukspolitiken skall för sin del främja livsmedelskedjans förmåga att svara mot 
konsumenternas förväntningar och behov. Utbudet av högklassiga och säkra produkter 
förutsätter att det används högklassiga produktionsinsatser och godkända produktions-
metoder samt att produkternas ursprung och spårbarhet säkerställs. 

En av de viktigaste grundläggande förutsättningarna för en konsumentorienterad livs-
medelshushållning är att jordbrukets lönsamhet och verksamhetsbetingelser tryggas. 
Finlands jordbruk och livsmedelshushållning avviker på många sätt från jordbrukets 
huvudströmning inom Europeiska unionen. Vårt nordliga läge och de svåra natur-
förhållandena ökar produktions- och marknadsföringskostnaderna. EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik har ursprungligen kommit till med tanke på förhållandena i Mellan-
europa. Ett viktigt strategiskt mål är därför att utveckla den gemensamma jordbruks-
politiken så att den mera jämlikt än nu behandlar jordbruk som bedrivs på olika 
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områden och under olikartade förhållanden. På detta sätt säkerställer man att det överallt 
i Europa fortsättningsvis bedrivs jordbruksproduktion som beaktar en hållbar utveck-
ling. 

Jordbrukspolitikens utveckling under den senaste tiden 

För närvarande pågår halvtidsöversynen av EU:s jordbrukspolitik. I linje med besluten 
om Agenda 2000 har kommissionen föreslagit att jordbrukspolitiken görs mera mark-
nadsinriktad och att dess konkurrenskraft ökas, åtgärderna för utveckling av lands-
bygden förstärks, livsmedelssäkerheten och kvalitetsfrågorna betonas, miljöaspekterna 
beaktas i högre grad, djurens välbefinnande främjas och att jordbrukarnas inkomster 
stabiliseras. Centrala ändringar i förslaget till reform är slopandet av kopplingen mellan 
stöd och produktion samt nedskärning av de direkta stöden och överföring av dessa 
medel till åtgärder för utveckling av landsbygden. 

Under de närmaste åren kommer jordbrukspolitikens internationella verksamhetsmiljö i 
fråga om handelspolitiken att ändras väsentligt i och med WTO:s pågående Doha-runda. 
Vid de diskussioner som förs i år klarläggs närmare vilka förändringar som är på väg, 
även om de slutliga avgörandena torde träffas först i mitten av decenniet. Det är i detta 
skede svårt att sia om slutresultatet, men redan på basis av den preliminära jordbruks-
förhandlingsposition som föreslagits av EU-kommissionen förefaller det uppenbart att 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik i fortsättningen måste fungera under allt striktare 
stödbegränsningar. 

I december 2002 nådde de nuvarande medlemsstaterna och de tio ansökarländerna en 
överenskommelse om EU:s utvidgning. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, 
Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern blir medlemmar av EU i maj 2004. I 
fråga om jordbruket och livsmedelshushållningen innebär detta att den inre marknaden 
utvidgas och att konkurrensen skärps ytterligare. 

Vid granskning av jordbrukets framtid i ett längre tidsperspektiv är det viktigt att vinn-
lägga sig om att den europeiska jordbruksmodellen är livskraftig i en föränderlig verk-
samhetsmiljö. En central position i detta sammanhang intas bl.a. av jordbrukets mång-
funktionalitet och dess korrekta behandling vid såväl internationella handelsförhand-
lingar som i EU:s interna diskussioner. 

Kommande utmaningar för jordbrukspolitiken 

De regler som styr den internationella jordbrukshandeln skall tydligare än vad nu är 
fallet tillstå att jordbrukets produktionsförhållanden varierar stort på olika håll i världen 
och att uppgifterna för jordbruket inte enbart är begränsade till produktion av föda. 
Jordbrukets mångfunktionalitet skall beaktas i det nya WTO-avtalet då de tillåtna stöd-
åtgärderna och möjligheterna att använda dem slås fast. Europeiska unionens utvidgning 
ökar konkurrensen inom jordbruket och livsmedelshushållningen. Detta kan medföra 
såväl fördelar som nackdelar för både konsumenter och producenter. Utgångspunkten är 
att konsumenterna garanteras högklassiga produkter och producenternas verksamhets-
betingelser bevaras trots ändringarna. 

Stödsystemet för Finlands jordbruk består av den gemensamma jordbrukspolitikens 
stödformer (EU-inkomststöd, miljöstöd och kompensationsbidrag) och det nationella 
stöd som är ett komplement till dessa. Med hänsyn till ändringarna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken skall det nationella stödets nivå och form trygga jordbrukets lönsam-
het och kontinuitet i hela landet. Finansieringen av jordbrukets miljöstöd och kompen-
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sationsbidraget under de sista åren av programperioden 2000–2006 och den kommande 
programperioden skall tryggas så att systemen kan genomföras på minst nuvarande nivå 
med beaktande av halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den 
följande programperiodens möjligheter. 

Tryggandet av verksamhetsbetingelserna för det mångfunktionella jordbruket och livs-
kraften på landsbygden kan i finska förhållanden kräva jordbrukspolitiska lösningar 
som avviker från de tidigare. Via beredningen av följande programperiods landsbygds-
program och verkställandet av jordbrukspolitiken skall man utveckla en fungerande 
helhet som befrämjar verksamhetsbetingelserna för det mångfunktionella jordbruket och 
livskraften på landsbygden. I detta sammanhang skall bl.a. djurens välbefinnande, 
miljöfrågorna och konsumenternas förväntningar i fråga om produkternas och produk-
tionens säkerhet och kvalitet kopplas allt fastare samman med och bli en del av jord-
brukspolitiken. 

Vid beredningen av åtgärder som styr jordbruksproduktionen skall man fördomsfritt 
kartlägga olika alternativ som också i framtiden kan trygga familjejordbrukets lönsam-
het och verksamhetsbetingelser. Det måste utvecklas metoder som fortsättningsvis gör 
det motiverat att producera och meningsfullt att arbeta inom jordbruket. Vid fastställan-
det av produktionsinriktningar och stödnivåer mellan regioner måste man finna en 
balanserad lösning som beaktar regionernas naturliga produktionsmöjligheter och den 
bundenhet som är utmärkande för jordbruksarbetet. Det inbördes förhållandet mellan 
stöd till husdjursproduktion och växtodling skall dimensioneras så att bägge produk-
tionsinriktningarna behåller sina drivfjädrar. 

1.3.7 Landsbygdens miljö 

Jordbrukets miljöverkningar 

Jordbruket och vattendragens tillstånd 

I och med att samhällenas och industrins rening av avloppsvattnet har blivit effektivare 
har jordbruket trätt fram som den relativt sett mest betydande belastaren av våra vatten-
drag, även om näringsbelastningen från jordbruket inte längre har ökat på 1990-talet. 
Enligt Finlands miljöcentrals uppskattning hade år 1997 cirka 60 procent av den totala 
fosforbelastning i vattendragen som härrör från mänsklig verksamhet, cirka 50 procent 
av den biologiskt användbara fosforbelastningen och inemot 50 procent av kvävebelast-
ningen sitt ursprung i jordbruket. Detta trots att jordbrukspraxis på 1990-talet har 
ändrats i en klart miljövänligare riktning. Den tydligaste ändringen av jordbruket har ägt 
rum efter år 1995 då jordbrukets miljöprogram började verkställas. Omläggningen av 
jordbruket under senaste tid har i fråga om fosforbelastningen ännu inte avspeglats på 
vattendragens tillstånd. Den belastning som samhället, industrin och jordbruket varit 
upphov till under flera decennier har ökat den s.k. interna belastningen i ett flertal eutro-
fierade sjöar så att det inte enbart genom en begräsning av den externa belastningen är 
möjligt att förbättra sjöns tillstånd, utan det behövs iståndsättningsåtgärder för att 
avlägsna de näringsämnen som anrikats i sjön. 

Att jordbruket inverkar på vattnets användbarhet syns framför allt i kustområdena och 
längs Idensalmi stråten inom Vuoksens vattendrag. Tack vare den naturligt bördiga 
jordmånen utgör dessa områden den bästa jordbruksmarken. Till följd av jordbruket och 
den bördiga jordmånen har de små och grunda sjöarnas och i synnerhet åarnas kvalita-
tiva användbarhet sjunkit till nöjaktig och i vissa fall rentav dålig nivå. Uppenbarligen 
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skulle dylika sjöar i allmänhet inte klassificeras som utomordentliga ens i naturligt till-
stånd. Allt som allt uppgår andelen av dessa jordbruksdominerade områden till cirka 20 
procent av hela landets areal. 

Den belastning av bekämpningsmedel som beror på jordbruket 

I Finlands vattendrag påträffas ytterst sällan bekämpningsmedel som använts inom 
jordbruket. Enligt MTT:s undersökningar sköljs i genomsnitt 0,1–1 procent av de 
använda medlen med ytavrinningen till vattendragen. Då merparten av urlakningen sker 
under våren då vattenmängderna samtidigt är stora är det svårt att upptäcka små halter. 

Jordbrukets utsläpp till luften 
Utsläpp till luften som härrör från jordbruket består i huvudsak av ammoniakutsläpp. År 
1995 uppskattades att ammoniakutsläppen i Finland uppgick till sammanlagt cirka 
35 000 ton. Av detta var husdjursskötselns andel cirka 85 procent, pälsdjursuppfödning-
ens 8 procent, konstgödselns 5 procent och industrins 3 procent. Jordbrukets betydelse 
för det totala ammoniaknedfallet i Finland är särskilt tydlig i de områden i Egentliga 
Finland och Österbotten där det bedrivs jordbruk och pälsdjursuppfödning. 

Man kan förvänta sig att ammoniak- och metanutsläppen som beror på jordbruket fort-
sätter att minska i enlighet med djurantalet. Å andra sidan är det också möjligt att de 
med tanke på utsläppen ogynnsamma metoderna att hantera stallgödsel blir allmännare 
då kostnaderna för stallgödselhanteringen minimeras. De större produktionsenheterna 
och centraliserandet av produktionen kan ytterligare accentuera utsläppens regionala 
betydelse. Koncentrerandet av produktionen till stora enheter ger dock bättre möjlig-
heter att ta i bruk åtgärder som minskar utsläppen, i synnerhet i djurstallar och gödsel-
städer. 

Jordbruket och naturens mångfald 

Med tanke på jordbruksmiljöns mångfald har produktionsorganismernas och de vilda 
organismernas artrikedom minskat under de senaste decennierna och en del av arterna 
har blivit utrotningshotade. När det gäller odlingsgrödor och husdjur ligger orsaken i 
den allt ensidigare och kommersialiserade produktionen samt de likartade produktions-
teknikerna. För de vilda arternas del är det reducerade antalet livsmiljöer och deras för-
sämrade kvalitet grundorsaken till att mångfalden minskat. 

Odlingsväxternas och husdjurens genetiska mångfald är en grundläggande naturresurs 
för förädlingen: utan den är det omöjligt att få fram växtsorter eller djurraser som mot-
svarar nya förhållanden och föränderliga krav. Ett problem är att de alleler som bärs av 
sorter/raser vilka tagits ur bruk eller använts endast i liten utsträckning försvinner. Gen-
bankverksamheten är inte som sådan tillräcklig för att upprätthålla dessa alleler, utan en 
förutsättning för att de skall bevaras är att det finns tillräckligt stora populationer i den 
praktiska produktionsverksamheten.  

På gårdarna bör man undvika åtgärder som homogeniserar miljön och landskapet. Be-
varandet av många olika typer av gårdar och produktionsformer befrämjar den regionala 
diversiteten. De ensidiga spannmålsregionerna i sydvästra och södra Finland är ett 
mycket negativt exempel på detta. 

Jordbruket och trädgårdsodlingen utgör i Finland en betydande del av miljöns biolo-
giska mångfald, för de förfogar över mer än 3 000 växtarter och sorter och tiotals hus-
djursarter och raser. Dessutom känner man till 500-600 vilda arter av organismer som 
drar nytta av de livsmiljöer som jordbruket erbjuder. Typiskt för Finland är att åker-
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arealerna är små, vilket ökar den med tanke på biodiversiteten värdefulla kantzonen, 
samt att det finns rikligt med betesmarker tack vare husdjursskötselns centrala ställning. 
Betesmarkerna erbjuder en lämplig livsmiljö för ett flertal organismer som gynnas av 
jordbruket. 

En del av de vilda arterna av organismer som drar nytta av jordbruket har inte anpassat 
sig till de ändringar som jordbruket har genomgått under de senaste decennierna. I 
synnerhet har de organismer som är beroende av skogsbeten, ängar, vallar och dikes-
renar minskat. Ängar och hagmarker har röjts till åker och beskogats, antingen genom 
aktiva skogsvårdsåtgärder eller på naturlig väg. Användningen av handelsgödsel på 
ängar har blivit allmännare och lett till att arturvalet utarmats och att den traditionella 
ängsväxtligheten försvunnit. De ängar som fortfarande används för betesgång är ofta 
snarare rastplatser för boskap än betesmarker i egentlig mening. Därmed är andelen till-
förda näringsämnen större än den andel som försvinner, vilket leder till att ängarnas 
arturval utarmas och börjar påminna om konstgödslade områden. 

Enligt en utredning från 1991 lever 363 utrotningshotade arter i Finlands kulturmiljö, 
dvs. cirka 21 procent av alla utrotningshotade arter. Av dessa är 8 ryggradsdjur, 223 
ryggradslösa djur, 61 kärlväxter och 71 kryptogamer. Dessutom är ett flertal andra 
stammar av organismarter i traditionella jordbruksområden på tillbakagång. Den diffusa 
belastning som kommer från jordbruket till vattendragen har påverkat vattenorganis-
mernas livsmöjligheter. 

Jordbrukets verkningar på landskapet 

Enligt europeisk måttstock har Finland få åkerlandskap, endast cirka 8 procent av hela 
landets areal. Ett fungerande jordbruk skapar och upprätthåller det vårdade odlingsland-
skapet och dess historiska, kulturella och landskapliga värden. Trots att produktions-
metoderna blivit alltmer enhetliga kan man fortfarande urskilja den regionala särprägel 
som åstadkoms av landskapsstruktur, jordbruk samt byggande som är specifikt för olika 
delar av landet. Utöver exempelvis de österbottniska ladorna har den byggnadskultur 
som är utmärkande för en viss trakt försvunnit på annat håll i landet. De stora föränd-
ringarna som inverkat på landskapets mångfald ägde rum redan före utgången av 1980-
talet. På grund av de förenhetligade produktionsmetoderna tar likriktandet sig uttryck 
även i åkeranvändningen och byggandet. Till följd av produktionsförhållandena har det i 
olika delar av landet exempelvis uppstått områden som specialiserat sig på spannmål, 
specialväxter, boskap eller mångsidiga verksamheter. Av detta skäl uppvisar också 
produktionslandskapets drag regionala olikheter. 

De aktiva gårdarnas genomsnittliga åkerareal och djurantal har ökat samtidigt som det 
totala antalet gårdar har minskat, vilket har medfört att det traditionella småbruks-
dominerade landsbygdslandskapet har förändrats överallt i Finland. Det minskade 
antalet småbruk, och i synnerhet husdjursgårdar, har medfört talrika förändringar på by- 
och regionnivå. Den mera utbredda effekt som dessa förändringar har på landskapet och 
mångfalden beror bland annat på hur åkrar och byggnader används permanent i fortsätt-
ningen. Det att jordbruket på vissa områden upphör helt och hållet skapar vid sidan av 
övriga verkningar också ett ur landskapssynpunkt allvarligt problem. I synnerhet i östra, 
mellersta och norra Finland är situationen oroväckande. Då gårdsbruket läggs ner blir 
också produktionsbyggnaderna obehövliga och rivs till följd av underhållskostnader och 
brist på användning. Rivningen gör byarnas kulturlandskap ensidigare. Å andra sidan 
behövs det utrymme för trafik till silon, behållare och stora produktionsenheter, varför 
bilvägarna ökar i omfattning och gårdscentrum breder ut sig till ett allt större område. 
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Därmed ökar också det område som skall skötas. Jordbrukets externa aktörer har en 
synnerligen betydande inverkan i landsbygds- och jordbrukstrakterna. Ändrad mark-
användning, vägar och byggande påverkar ofta produktionsbetingelserna och har en 
synlig effekt på landskapet. 

Då produktionen har effektiverats och produktionsmetoderna ändrats har många av 
kännetecknen för den traditionella småskaliga odlingen i Finland, såsom tegdiken och 
stenhögar från åkerröjning, minskat eller försvunnit från landskapet. Man har rätat ut 
åkerfigurernas kanter, rensat bäckaktiga sänkor till utfallsdiken och fällt träd som 
skuggar åkrarna. I och med att gårdsstorleken ökar och produktionsenheterna blir större 
blir det en synnerligen krävande uppgift att anpassa jordbrukets nya byggnadsbestånd 
till det befintliga gårdscentrumet och den hittills småskaliga omgivningen. 

Den genomsnittliga åkerarealen som gårdarna besitter har ökat och ökar fortsättningsvis 
under de närmaste åren. Antalet arrendeåkrar har ökat med det dubbla från 1987 till 
1997. Om arrendekontraktet är kortvarigt finns det knappast intresse, och heller inte 
alltid förutsättningar, för att vårda miljön. Miljövården i fråga om arrendeåkrar förut-
sätter att arrendegivaren och arrendetagaren är intresserade av saken och att de kommer 
överens om hur skötselarbetet och kostnaderna skall fördelas. 

En arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet 1986 har inventerat värdefulla kultur- 
och naturlandskapsområden i Finland som utgör prov på de bäst bevarade och mest 
typiska kulturlandskapen på landsbygden. I dessa trakter bör en fortsättning på jord-
bruket och de andra traditionella markanvändningsformerna tryggas. 

De landskapstyper, dvs. traditionella landskap, som uppstått till följd av traditionella 
markanvändningssätt har minskat under hela seklet. Traditionella landskap är byggda 
traditionella miljöer och vårdbiotoper såsom ängar, hagmarker och skogsbeten. Enligt 
Finlands miljöcentrals inventering av traditionella landskap är situationen för vård-
biotoperna alarmerande i Finland. Ängarna har på många håll försvunnit och likaså har 
antalet skogsbeten sjunkit drastiskt. Vad antal och areal beträffar har det funnits mest 
naturängar och naturbeten i Norra Österbotten och Norra Savolax. Nuförtiden röjer man 
inte längre åker av de naturängar som tas ur användning, utan de lämnas utanför jord-
bruksproduktionen, beskogas eller tas i användning utanför jordbruket om deras läge är 
lämpligt. Ängarna har minskat till följd av att småbruk och små boskapsbesättningar har 
försvunnit. Utfodringen av husdjur inomhus avlägsnar också en visuellt betydande 
faktor, nämligen de betande djuren, från åkerlandskapet. 

I syfte att skära ned överproduktionen, minska jordbruksproduktionen och balansera 
produktionen skapades ett flertal system för begränsning av produktionen på 1970–
1990-talen. En stor del av dessa fokuserade på åkeranvändningen. Av de metoder som 
kommittén Jordbruk 2000 föreslog i syfte att minska produktionen genomfördes lag-
vägen bland annat förbud mot åkerröjning på viss tid, beskogning av åker (mål 10 000 
ha/år) och tvångsträda.  

I fråga om beskogning av åker har tyngdpunkten 1987–1997 i huvudsak legat på Norra 
Karelen och Norra Savolax. Dessa områdens andel av landets samtliga beskogade åkrar 
har årligen överstigit 20 procent. I dessa trakter är gårdarnas genomsnittliga åkerareal i 
allmänhet liten, åkrarna avkastar kanske dåligt och åkerfigurerna är små och varierande, 
t.ex. på grund av den steniga jordmånen. Här har en omfattande beskogning av åkrarna 
en särskilt betydande effekt på landskapets och naturens mångfald. 
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Så länge det arealbaserade stödsystemet för jordbruket är i kraft har det tillsvidare inte 
varit lönsamt att beskoga åker. Beskogning är attraktivt endast då åkerns ägare inte har 
rätt till arealstöd. Också separat belägna, små och svårodlade områden beskogas lätt. 
Beskogning av åker är ett klart val även för gårdar som byter produktionsinriktning till 
skogsbruk. Icke-odlade åkrar har beskogats och håller också naturligt på att beskogas 
när det är fråga om åkerfigurer som splittrats av vägområden eller situationer då 
gårdarna lämnats öde. Naturbeten, ängar och skogsbeten beskogas på naturlig väg om 
de inte används som betesmark eller om man inte idkar slåtter och röjning av buskage 
med jämna mellanrum.  

1.4 Det åländska lantbruket och dess närings- och regional-
politiska betydelse 

1.4.1 Det åländska lantbruket 
Det åländska jordbruket omfattar såväl växtodling (inkl. grönsaks- och trädgårds-
odlingar) som djurhållning (inkl. fjäderfä- och mjölkproduktion). Jämfört med de finska 
jordbrukarna är dock de åländska bönderna betydligt mer inriktade på växtodling än 
djurhållning.2 Näringens särdrag på Åland blir ännu tydligare om man tar hänsyn till det 
åländska lantbruket som helhet och förutom den direkta jordbruksverksamheten även 
inkluderar ”jordbruksnära” verksamheter som skogsbruk, kustnära fiske, vattenbruk, 
småskalig livsmedelsförädling, gårdsbruksturism samt olika typer av landskapsvårdande 
verksamhet. Typiskt för det åländska gårdsbruket är nämligen kompletterande och 
stödjande verksamheter inom åtminstone någon av dessa ”bisysslor”. 

Lantbruksverksamheten utgör i termer av sysselsättning och totalproduktion en mins-
kande del av den åländska ekonomin. Detta är inte något som är unikt för Åland. Tvärt 
om så ser vi samma omstruktureringsprocess runt om i hela Norden och övriga Europa. 
Drivkrafterna bakom omvandlingen och den relativa tillbakagången i lantbrukets 
ekonomiska betydelse är också i stort de samma på Åland som i omvärlden – global 
prispress på lantbruksprodukterna, introduktionen av ny arbetsbesparande odlingsteknik 
(vilket minskar sysselsättningen inom näringen), koncentration och fortlöpande stor-
leksrationaliseringar samt en omstrukturering av och växande osäkerhet om den fram-
tida utformningen av det offentligas subventioner till sektorn. 

Det finns dock vissa särskilda åländska förutsättningar som är viktiga att uppmärk-
samma för att rätt förstå jordbrukets betydelse och utvecklingsmöjligheter på Åland. 
Till dessa hör framför allt dess begränsade hemmamarknad och transportmässiga 
distans till sin huvudmarknad på det finländska fastlandet, de begränsade förutsättning-
arna för mer omfattande storleksrationaliseringar, de speciella klimat- och miljöförut-
sättningarna, rollen som råvaruleverantör till en växande livsmedelsindustri och dess 
betydelse inom skärgården och för den åländska turistnäringen.  

De naturgivna förutsättningarna 

Det åländska odlingsklimatet är i förhållande till örikets lokalisering strax norr om den 
60:de breddgraden relativt bra. Det omgivande havet gör att hösten är lång och mild. 
                                                 
2 Förhållandet mellan växtodling och djurhållning ligger grovt sett på 60/40 till den förstnämndas förmån. 
Det omvända förhållandet torde ungefärligen gälla för det finska jordbruket, se även ÅSUB Rapport 
1998:3. 
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Den första frostnatten kommer som regel sent på odlingssäsongen. Växtperioden inleds 
vanligtvis i månadsskiftet april–maj och avslutas i slutet av oktober. Den produktiva 
odlingsperioden uppgår därmed till i genomsnitt cirka 180 dagar per år. Medeltempera-
turen under denna del av året är 11 till 12 grader Celsius. 

Odlingsmarkerna på Åland utgörs av gammal sjöbotten. Jordarterna domineras av 
grovmo och lera. Det är dock vanligt att flera jordarter förekommer i ett mosaikartat 
mönster vilket försvårar jordbruket då de har olika odlingsegenskaper. I slutet av 1990-
talet fanns det närmare 14.000 ha åkermark på Åland vilket representerar ungefär 9 
procent av den totala landarealen. Härutöver fanns cirka 60.000 ha produktiv skogsmark 
motsvarande drygt 35 procent av den totala landytan. Om man räknar in skogsbruket i 
det åländska lantbruket utnyttjar näringen alltså närmare 45 procent av landytan. Om 
man ser till primärnäringarna som helhet och även tar med fisket (och därmed fiske-
vattnet) växer de utnyttjade eller de arealer som är möjliga att utnyttja till större delen 
av hela det åländska territoriet. 

Antalet aktiva gårdar med minst två ha odlad jord är för närvarande (2001) omkring 650 
stycken. De är relativt små.3 Medelarealen för de aktiva jordbruksenheterna var 2001 
drygt 20 ha (inkl. arrenderad mark). Som jämförelse kan nämnas att motsvarande 
medelstorlek i Finland år 2000 var cirka 28 ha och att den i Sverige redan 1999 uppgick 
till över 34 ha. I Danmark uppgick den genomsnittliga år 1997 till nästan 43 ha. Åland 
präglas av ett mosaikartat landskap där åkrarna finns insprängda mellan berg, skogs-
mark och vatten. Medelarealen på åkerskiftena är därför liten, 1 till 2 ha. Åkerformen är 
i allmänhet mycket oregelbunden och därför föga lämpad för storskalig odling. Detta 
gäller i särskilt hög grad för jordbruket i skärgårdsregionen. 

Till det åländska lantbruket hör även skogsmark på i medeltal 35 ha per gård. Skogs-
bruket kan därför ses som en viktig kompletterande inkomstkälla för flertalet jord-
brukare. År 2001 avverkades sålunda totalt cirka 140.000 kubikmeter skog – huvud-
sakligen i form av massaved för export - till ett försäljningsvärde på cirka 4 miljoner 
euro. Skogsbruksinkomsterna står därmed idag för i storleksordningen 15–25 procent av 
det samlade förädlingsvärdet inom primärnäringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske), 
och motsvarar 35–45 procent av förädlingsvärdevolymen inom det egentliga lant-
bruket.4  

Miljöprofilen 

Åland tillhör den kalltempererade klimatzonen vilket gör att naturmiljön är känslig för 
föroreningar. Den största delen av jordytan och sjöarna är näringsfattiga och drabbas 
därför lätt av försurning. Även en relativt måttlig belastning kan få betydande negativa 
miljöeffekter. Återhämtningen från olika typer av miljöskador sker därtill relativt lång-
samt. 

Primärnäringarna står för en betydande del av den egna åländska belastningen på 
naturmiljön. Problemen gäller i första hand olika typer av övergödning (eutrofiering) 
från lantbruket och fiskodlingarna (närsaltutsläpp), men problemen härrör även från 
utsläppen från bosättning, trafik och industri. I samtliga dessa fall är det framför allt 
                                                 
3 Utöver dessa ca 650 gårdar med minst 2 ha odlad jord tillkommer ett 40-tal gårdar med mindre än 2 ha 
odlad jord. 
4 Skogsbruksinkomsternas andel av lantbrukarnas inkomster varierar dock kraftigt från år till år och 
mellan de enskilda gårdarna. 
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vattenmiljön som drabbas. Den totala fosforbelastningen i de åländska vattnen var vid 
ingången i det nya millenniet drygt 50 ton per år. Motsvarande kvävebelastning var 10 
gånger större, eller cirka 540 ton per år. Till bilden hör dock att utsläppen nära nog 
halverats sedan slutet av 1980-talet. Jordbruket (djurhållningen och växtodlingen) står 
idag för knappt en femtedel (18%) av fosfatbelastningen och cirka en fjärdedel av 
kvävebelastningen.  

Vattendragen i de inre delarna av skärgården och fasta Ålands viksystem idag är utsatta 
för en negativ miljöpåverkan och speciellt känsliga. De åtgärder som finns i stödet för 
miljövänlig odling har som uttalad målsättning att minska miljöbelastningen på grund 
av näringsämnen och bekämpningsmedel. Genom introduktion av ny teknik och aktiv 
prognosverksamhet kan användningen av näringsämnen och bekämpningsmedel reduce-
ras. 

När det gäller föroreningarna av luftmiljön så härrör dessa i första hand från källor utan-
för Åland. Detta drabbar den åländska miljön främst genom försurning av mark och 
vatten genom nedfall av surt regn.  Lantbruket har dock vissa negativa bieffekter på 
luftmiljön genom det ammoniumläckage som sker i samband med hanteringen av göd-
sel och urin inom djurhållningen. 

Även andra typer av miljöbelastningar med sitt ursprung i lantbruket förekommer. Hit 
hör framför allt olika typer av mark- och vegetationsskador vilka härstammar från 
negativ jordbruksbelastning av fysisk karaktär. 

Samtidigt som jordbruket i vissa avseenden är en belastning för miljön, så är det i andra 
avseenden en tillgång. Ålands öppna landskapsbild med sin biologiska mångfald är 
sålunda i hög grad en produkt av lantbruket. Ett problem är dock att specialiseringen 
och rationaliseringarna inom jordbruket tenderar att minska förutsättningarna för att 
kunna bibehålla denna typ av miljövärden. Det är inte längre lönsamt att producera 
foder på naturängar. Därför har man övergått till att producera foder på mer högproduk-
tiva odlade slåttervallar. Som en följd härav har de gamla kulturmarkerna börjat växa 
igen och försvinna. Detta har i sin tur bidragit till att antalet arter av vilda växter och 
djur minskat och den biologiska mångfalden därmed tenderat att gradvis utarmas. 

Lösningen på ovan nämnda problem torde – bland annat – ligga i varsammare jord-
bruksmetoder och mer extensiva och omväxlande odlingssystem. De åländska lant-
brukarna har också under senare år visat ett allt större intresse för en sådan utveckling. 
Detta märks framför allt i den snabba expansionen – visserligen från en mycket låg nivå 
– av den ekologiskt inriktade odlingen som också ingår som en åtgärd inom stödet för 
miljövänlig odling.  

Utvecklingen under de senaste decennierna 

Lantbruksnäringarnas andel av den samlade åländska ekonomin har kontinuerligt 
sjunkit under de senaste decennierna. Jord- och skogsbrukets samt fiskets andel av 
Ålands samlade BNP har sjunkit från 10 procent 1975 till 3–4 procent i slutet av 1990-
talet. Från och med mitten av 1990-talet har nedgången inte bara kunnat mätas i relativa 
tal, den har också inneburit en gradvis tillbakagång i näringens reala produktionsvärde. 
Mellan 1993 och 1998 sjönk sålunda primärnäringarnas samlade produktion (i fasta 
priser) med ett par procent. Tillbakagången har dock varierat mellan primärnäringarnas 
olika grenar. Fisket har sålunda under den aktuella perioden gått tillbaka med närmare 
30 procent, medan skogsbruket ökat sin förädlingsvärdevolym med nästan 40 procent. 
Då skogsbruksinkomsterna till stora delar tillfaller jordbrukarna (som ju är de största 
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skogsägarna på Åland) så tyder mycket på att nedgången inom det egentliga jordbruket 
under 1990-talet i rätt hög grad kunnat kompenseras av ett aktivare skogsbruk. 

Sedan 1980-talets början har även antalet sysselsatta inom lantbruket (jord- och skogs-
bruk) minskat från över 1 400 personer 1980 till cirka 700 år 2 000 – en tillbakagång 
med hela 50 procent. Eftersom den åländska arbetsmarknaden vuxit med över 2 100 
arbetsplatser under samma period har följaktligen den relativa tillbakagången varit ännu 
större. Lantbrukssysselsättningens andel av arbetsmarknaden sjönk sålunda från cirka 
14 procent 1980 till dryga 5 procent 2000. 

En liknande utveckling har skett beträffande de aktiva gårdarna. År 1980 var antalet 
bruksenheter drygt 1 000 stycken. Härtill kommer ett antal mycket små enheter med 
under 2 ha odlingsmark. År 2001 hade antalet sjunkit till cirka 650 (exkl. cirka. 40 
minigårdar med mindre än 2 ha åker), en tillbakagång med över en tredjedel. Ned-
gången i antalet jordbrukslägenheter har skett parallellt med en fortlöpande storleks-
rationalisering.  Sålunda registreras en markant förskjutning uppåt i de kvarvarande 
gårdarnas storlek. Gårdar med en odlad areal överstigande 30 ha ökade sin andel av det 
totala gårdsantalet från 8 procent 1990 till nästan 25 procent 2001. Samtidigt sjönk 
andelen gårdar med under 10 ha odlad jord från cirka 46 procent 1990 till 33 procent 
2001. 

Omstruktureringen inom näringen har följts av en mindre reduktion av den generellt sett 
höga medelåldern bland jordbrukarna. Detta gäller särskilt bland de heltidssysselsatta 
jordbrukarna där medelåldern sjunkit från i genomsnitt 50,4 år 1980 till 48,4 år 2000. 
Den har sannolikt även medverkat till den ökning i genomsnittsinkomsten per aktiv gård 
som kan registreras. Mellan 1995 och 1998 steg sålunda det genomsnittligt genererade 
förädlingsvärdet per gård med cirka 10 procent i fasta priser. Samtidigt måste det dock 
konstateras att åldersstrukturen bland jordbrukarna fortfarande är mycket ofördelaktig 
jämfört med det åländska näringslivet i övrigt. År 2000 var sålunda nästan 20 procent av 
de aktiva jordbrukarna minst 60 år gamla. Denna åldersgrupp utgjorde 1999 endast 5,1 
procent av hela den aktiva arbetskraften och bara 2–3 procent av arbetskraften inom 
expansiva servicenäringar som t ex sjöfart och finansiella tjänster.  

De viktigaste produktionsområdena 

Det åländska lantbrukets särskilda förutsättningar - markarrondering, jordmån, klimat 
och marknadstillgänglighet - avsätter tydliga spår i dess produktinriktning. Av jord-
bruksproduktionens totalintäkter (inkl. offentligt stöd) på cirka 18,5 miljoner euro år 
2001 kom sålunda huvuddelen från produkter som antingen är specialiserade under-
leverantörer till den åländska livsmedelsindustrin eller högavkastande nischprodukter 
för avsättning på den finländska marknaden.  

Som exempel på den förstnämnda specialiseringen kan nämnas mjölk och chipspotatis 
vilka under 2001 tillsammans stod för hela nästan 40 procent av de samlade jordbruks-
inkomsterna. Exempel på den sistnämnda formen av marknadsspecialisering är det 
faktum att trädgårds- och grönsaksprodukterna (lök, gurka, tomater, sallad, äpplen, dill 
etc.) tillsammans med sockerbetsproduktionen samma år stod för 42 procent av jord-
brukets bruttointäkter. Sammantaget står de idag tre största produkterna mjölk, socker-
betor och lök för hälften av de totala jordbruksinkomsterna. De traditionella bulk-
produkterna inom jordbruket som råg, vete, korn, havre och oljeprodukter stod år 2001 
för endast för omkring 5 procent av jordbruksintäkterna på Åland. 
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En del nya produkter och inriktningar har tillkommit inom jordbruket under senare år, 
och då särskilt efter EU-inträdet 1995. Detta gäller framför allt s.k. ekologiskt odlade 
sädesprodukter (ekovete, ekoråg etc.) samt vissa helt nya nischprodukter som t ex 
selleri. 

1.4.2 Det åländska lantbrukets närings- och regionalpolitiska betydelse 
Primärnäringarna som helhet har jämfört med flertalet övriga branscher relativt stor 
betydelse för den omkringliggande åländska ekonomin. Tillsammans med den när-
besläktade livsmedelsindustrin och vissa tekniska tjänster är det primärnäringarna som 
inom den åländska ekonomin som helhet ger de klart största positiva ringverkningarna i 
form av ökad efterfrågan och viss tilläggssysselsättning inom andra branscher.  

Om man ser till enskilda näringar så är det dock främst inom två branscher man finner 
ett mera djupgående strukturellt beroende av en fungerande lantbruksverksamhet, näm-
ligen livsmedelsindustrin och den landbaserade turismen. I det förstnämnda fallet 
handlar det om en sedan några decennier tillbaka expansiv industri vars verksamhet till 
betydande delar är uppbyggd på kring vidareförädling av råvaruinköp från de åländska 
primärnäringarna. I det andra fallet handlar det om det faktum att jordbrukarkåren och 
gårdsbruket varit, och alltjämt är, viktiga aktörer i utvecklingen av den åländska turist-
produkten.  

Primärnäringarna och livsmedelsindustrin 

Som redan framgått ovan är livsmedelsindustrin av stor betydelse för det åländska jord-
bruket. Detta gäller inte minst produkter som industripotatis, mjölk och vissa kött-
produkter. Beroendet är dock ömsesidigt. Utan en bas i lokalt producerade kvalitets-
råvara med en i produktionen väl integrerad logistik och förhållandevis låga råvaru-
transportkostnader, hade livsmedelsförädlingen knappast kunnat utvecklas till den 
tätposition inom industrisektorn som den idag faktiskt har (ca 50 procent av hela till-
verkningsindustrins omsättning på Åland).  

Detta har dock inte medfört ökande intäkter för jordbrukarkåren som helhet. Istället har 
totalinkomsterna för det överväldigande flertalet jordbruksprodukter minskat under det 
senaste decenniet. Nedgången i intäkterna har generellt sett varit betydligt större än 
nedgången i de producerade volymerna varför rationaliseringar och växande prispress 
sannolikt förbättrat den åländska livsmedelsindustrins underleverantörssituation (för-
månligare råvarupriser). Det här betyder att jordbrukets sysselsättningseffekter är 
betydligt mer omfattande än de knappa 800 arbetsplatser som finns inom lantbruket som 
sådant. Detta visar sig också i den input-output studie rörande den åländska ekonomin 
som ÅSUB gjort (Rapport 1999:5). Av denna framgår att livsmedelsindustrin i mitten 
av 1990-talet direkt och indirekt (genom ökad efterfrågan inom andra branscher) gene-
rerar en sysselsättning på i storleksordningen nära 1 000 arbetsplatser. Om man lägger 
samman detta med jordbrukets egna arbetsplatser fås ett agro-industriellt komplex med 
över 1 500 arbetsplatser, eller cirka 12 procent av den samlade arbetsmarknaden. Härtill 
kommer att jordbruket självt genererar betydande indirekta sysselsättningseffekter även 
inom andra branscher, framför allt handeln. Arbetsplatserna inom halva den åländska 
förädlingsindustrin samt en del av sysselsättningen inom handeln är alltså idag åt-
minstone delvis beroende av utvecklingen inom lantbruket. 
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Gårdsbruket och den landbaserade turismen 

Lantbruket har också stor betydelse för den på Åland så viktiga turistnäringen. Eftersom 
turismen inte registreras i statistiken som en egen bransch, utan ingår i ett flertal andra 
branscher, inte minst jordbruk och handel, så är det inte lätt att kvantifiera kopplingarna 
mellan jordbruk och turism i termer av sysselsättning och produktionsvärde. Vi vet dock 
att lantbruket och jordbrukarkåren har spelat – och fortsättningsvis också spelar – en 
viktig roll för utvecklingen av den åländska turistprodukten. Jordbrukarna har ända 
sedan den moderna Ålandsturismen på allvar började ta fart under 1960-talet försett 
branschen med en stor del av dess logikapacitet i form av semesterstugor runt om på 
lansbygden och ute i skärgården. Lantbruket spelar därtill en betydande roll för Ålands 
turistiska attraktivitet genom att det upprätthåller det öppna landskap som så många av 
de storstadsboende turisterna skattar högt. Under senare år har lantbrukarna också lanse-
rat nya typer av turistaktiviteter genom att erbjuda besök/övernattning med deltagande i 
gårdsbruket som ett viktigt inslag, liksom s.k. bed-and-breakfast inkvartering m.m. 

Detta betyder naturligtvis samtidigt också att det åländska lantbruket - precis som i 
fallet med livsmedelsindustrin - i flera avseenden är beroende av utvecklingen inom 
turistsektorn. Turismen ger i många fall just de extra tilläggsinkomster som är nöd-
vändiga för att överleva som lantbrukare i ett allt hårdare jordbrukspolitiskt klimat. En 
studie av Ålandsturismens samhällsekonomiska effekter som gjordes 1998 av ÅSUB 
(Rapport 1998:7) kom sålunda fram till att omkring 5 procent av efterfrågan inom 
primärnäringarna härrörde från turisternas  inköp. Turisterna ger även möjlighet till nya 
inkomstkällor genom en ökande efterfrågan (i och för sig från en låg utgångsnivå) på 
direktinköp av lokalt odlade grönsaker, jordgubbar m.m. samt ett ökande turistiskt 
intresse för ekologiskt odlade produkter och ekologiska demonstrationsobjekt på lands-
bygden. 

Den regionala balansen 

Knappt 60 procent av Ålands befolkning är bosatt på landsbygden utanför Mariehamn. 
Landsbygdsbefolkningen har under perioden 1990 till 2001 vuxit från drygt 14 300 till 
cirka 15 400 personer, en tillväxt på cirka 8 procent. Ålands befolkning ökade under 
samma decennium från cirka 24 600 till cirka 26 000 personer vilket ger en tillväxt på 
cirka 6 procent. Befolkningstillväxten på landsbygden har alltså under 1990-talet varit 
större än i Mariehamn.  

Denna ur regionalpolitisk synvinkel till synes positiva trend måste dock kvalificeras i 
två viktiga avseenden. För det första så beror befolkningstillväxten på landsbygden 
främst på ökad arbetspendling in till Mariehamn. Arbetskraften finns således i allt högre 
grad utanför Mariehamn samtidigt som arbetsplatserna fortsättningsvis är koncentrerade 
till staden. Den positiva befolkningsutvecklingen har därför i första hand gällt de land-
bygdskommuner som ligger inom bekvämt pendlingsavstånd från Mariehamn, samtidigt 
som Ålands verkliga glesbygd, dvs. skärgårdsområdet, uppvisar en betydligt svagare 
utveckling. Medan befolkningen i landsbygdskommunerna på fasta Åland under den 
aktuella perioden växte med 1 155 personer eller cirka 10 procent, så minskade befolk-
ningen i skärgårdskommunerna med 97 personer. 

Ett annat problem inom glesbygdsområdet, och då inte minst i skärgården, är den sneda 
befolkningsstrukturen. Medan nära 70 procent av befolkningen i Mariehamn återfinns i 
de arbetsmarknadsaktiva åldersgrupperna (15–64 år), är andelen i skärgårdskommu-
nerna under 60 procent (2001). Den ofördelaktiga åldersfördelningen är särskilt påtaglig 
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när det gäller grupperna över 65 år. I Mariehamn var sålunda andelen pensionärer i 
början av det nya millenniet cirka 16 procent medan den i skärgårdskommunerna 
uppgick till nästan 25 procent. 

Den åländska glesbygdens problem och framtida möjligheter hänger nära samman med 
primärnäringarnas utveckling. Den långsiktiga tillbakagång och storleksrationalisering 
som i decennier präglat jordbruket (se ovan), är en viktig del av förklaringen till de fort-
satta regionala problemen inom delar av glesbygden under 1990-talet. Landsbygden är 
fortfarande i hög grad beroende av sysselsättningen inom dessa näringar. Detta gäller 
särskilt skärgårdsområdet, där primärnäringarna i genomsnitt utgör närmare en femtedel 
av den lokala sysselsättningsbasen. I vissa fall är primärnäringarnas sysselsättnings-
andel till och med betydligt högre än så. I skärgårdskommunen Sottunga, Ålands minsta 
kommun, uppgår primärnäringarnas sysselsättningsandel till omkring 30 procent.  

Primärnäringarnas stora betydelse för landsbygden innebär självfallet att den nedgång i 
dessa näringars sysselsättning och produktionsvolym som redovisats ovan drabbat – allt 
annat lika – glesbygds- och skärgårdskommunerna hårdast. Det här betyder också att en 
mera balanserad regional utveckling, inte minst beträffande skärgården, i hög grad är 
beroende av primärnäringarnas framtida utvecklingsförutsättningar. Beroendet accentu-
eras av att även industrin faktiskt i så pass hög grad är landsbygdsbaserad, en industri 
som alltså till stora delar består av en på åländska jordbruksprodukter baserad livs-
medelsförädling. 

Man kan naturligtvis med viss rätt hävda att även glesbygdsekonomin numera domine-
ras av andra näringsfång än primärnäringarna, och att regionalpolitiken därför måste 
kasta loss från de gamla basnäringarna och i stället koncentrera sig på utvecklingen 
inom de mer framtidsinriktade servicenäringarna. Detta är dock inte hela sanningen. En 
framgångsrik regionalpolitik kommer med all säkerhet att kräva att uppmärksamhet och 
insatser riktas såväl mot glesbygdens traditionella primärnäringar som mot service-
branscherna. Förutom att det är mycket som talar för att en viktig del av lantbrukets 
framtida potential finns i kreativa kombinationer med vissa typer av serviceverksamhet 
(inte minst turism), så är primärnäringarna fortfarande så stora i många glesbygds-
kommuner (i vissa fall upp till 20–30 procent av sysselsättningen och 40–50 procent av 
det lokala arbetsplatsutbudet) att de måste betraktas som avgörande för dessa kommu-
ners utvecklingsförutsättning - åtminstone på kort och medellång sikt. 

1.4.3 Översikt över den åländska jordbrukspolitiken 
För Ålands vidkommande finns det tre aktörer när det gäller jordbrukspolitiken, 
Europeiska unionen, den finska statsmakten och Ålands landskapsstyrelse. Utgående 
från att jordbruket utgör ett delat kompetensområde mellan jord- och skogsbruks-
ministeriet och Ålands landskapsstyrelse, är Åland och Finland i hierarkiskt hänseende 
principiellt jämställda med varandra. Fördelningen av lagstiftningskompetensområden 
utgår från självstyrelselagen för Åland från 1993 vilket innebär att Finland och Åland 
har gjort en pragmatisk uppdelning av behörighetsområdena utgående från EU:s gemen-
samma jordbrukspolitik vid tillfället för Finlands och Ålands anslutning till unionen. 
Marknadsordningarna underlydande CAP bedömdes höra till jord- och skogsbruks-
ministeriet och åtgärderna inom ramen för utvecklingen landsbygden ansågs höra till 
landskapsstyrelsens ansvarsområde. 

Utgångspunkten för Ålands landskapsstyrelses jordbrukspolitik är de på Åland relativt 
stora kringeffekter som lantbruket bidrar med som beskrivits tidigare i texten. Lant-
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bruket tillsammans med övriga primärnäringar skall utgöra basen för en levande lands-
bygd och skärgård med bibehållen sysselsättning och bevarande av öppna kulturland-
skap.  

Med utgångspunkt i detta har Ålands landskapsstyrelse under nuvarande budgetperiod 
genomfört ett landsbygdsutvecklingsprogram delfinansierat av unionen. Programmet 
innehåller åtgärder för miljövänligt odlande, stöd för mindre gynnade områden samt 
etableringsstöd för unga lantbrukare. Budgetmässigt mest omfattande inom programmet 
är åtgärderna för miljövänligt odlande som har huvudmålsättningarna: 

– minska jordbrukets miljöbelastning på grund av växtnäringsläckage 

– minska användningen av kemiska bekämpningsmedel 

– utvecklande av extensiva odlingsmetoder såsom ekologisk jordbruk 

– att bevara det öppna odlings- och kulturlandskapet  

Som komplement till LBU-programmet har landskapsstyrelsen också genomfört natio-
nellt finansierade statsstödsprogram med investeringsstöd till lantbruket och stöd för 
diversifiering av lantbruket. Ytterligare har det på Åland genomförts ett Mål 2 program 
med insatser riktade till hela landsbygden samt investeringsstödsprogram riktade till 
livsmedelsindustrin. I övrigt görs betydande satsningar på rådgivning, utbildning och 
tillämpad forskning inom lantbruksområdet och närkopplande branscher. 

1.4.4 Strategiska frågor för den framtida åländska politiken 
Det åländska landsbygden och framförallt det åländska jordbruket står inför stora 
förändringar i det komplicerade system av politiska aktörer, regelverk och offentliga 
stöd som i realiteten måste anses vara mer eller mindre avgörande för dess grund-
läggande verksamhetsförutsättningar. Faktorer som är under förändring som också 
påverkar det åländska lantbruket direkt eller indirekt är faktorer som reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, utvidgningen av gemenskapen och omförhandling av 
det nationella stödsystemet. Ytterligare påverkar naturligtvis ytterligare globala frågor 
som utgången av WTO förhandlingarna. Ett påtagligt hot som ofta lyfts fram i samman-
hanget är globaliseringen av livsmedelshandeln och risken för extrem konkurrens på 
den lokala marknaden vid en eventuell etablering av något stort globalt verksamt livs-
medelshandelsföretag. 

Ålands statistik och utredningsbyrå har i en rapport över det åländska jordbrukets fram-
tida utvecklingsförutsättningar (ÅSUB rapport 2003:2) gjort en rad konstaterande 
utgående från en teoretisk scenarioanalys med de viktigaste av ovanstående förändrings-
faktorer som bas. Konstaterande kan sägas utgöra strategiska frågor för det åländska 
lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Konstaterandena är följande: 

– Betydande omstrukturerings- och marknadsanpassningskrav inom jordbrukets 
traditionella kärnområden (djurhållning och växtodling) 

– Ett relativt begränsat utrymme för verkligt avgörande positiva skaleffekter genom 
traditionell storleksrationalisering (gårdssammanslagningar) 

– Stort behov av satsning på nya nischprodukter med växande efterfrågan bl.a. till 
följd av EU-utvidgning i öster, t.ex. trädgårdsodlingen 

– Lönsamhetsproblemen på sikt generellt sett störst inom djurhållningen och mjölk-
produktionen samt spannmål och vissa specialodlingar 
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– Ökade krav på breddning i verksamheten vid de åländska gårdarna bort från det 
traditionella jordbrukets kärnområden mot kompletterande tjänster och näringar som 
olika typer av serviceverksamheter (inkl. turism och transport), skogsbruk, ekolo-
gisk inriktade miljö- och landskapsinsatser, hästsportaktiviteter m.m. 

Det framtida ”framgångsreceptet ” för den åländska gårdsbruksekonomin kan därmed 
sammanfattas i två huvudstrategier för en offensiv anpassning till nya institutionella och 
marknadsmässiga förutsättningar. Den första handlar om en systematisk effektivisering 
och marknadsanpassning av produktionen inom jordbrukets kärnområden och den andra 
om en ökad satsning på de aktiviteter som ingår i CAP’s andra pelare, alltså EU:s 
växande satsningar på en bredare landsbygdsutveckling. Genom ett flexibelt och sys-
tematiskt samspel mellan dessa två utvecklingsstrategier på den enskilda gårds-
ekonomins nivå torde det vara möjligt att även framledes överleva som mångsysslande 
lantbruksentreprenör på Åland. 

1.5 Landbrug i Island – udvikling og fremtidsperspektiver 

1.5.1 Naturlige forudsætninger 
Island ligger på 65° nord og 18° vest, lige syd fra polarcirkelen hvilket giver en kort 
vækstsæson (omtrend 3 mdr.). Klimaet er typisk kystklima og påvirkes meget af 
Golfstrømmen. Gennemsnitstemperaturen i januar ligger mellem –3°C og +3°C og i juli 
mellem +8°C og +15°C. Den gennemsnittlige årlige nedbør ligger mellem 400 og 4000 
mm efter områder.  

Island er ialt 103 000 km2 hvoraf 15 500 km2 er egnet til dyrkning men kun 1.400 km2 
er dyrket land og 1 300 km2 er skov.  

Der er knap 300 000 indbyggere i Island og lidt over halvdelen bor i 
hovedstadsregionen. Befolkningstætheden i Island er lav;  2,7 indbyggere pr. 
kvadratkilometer i forhold til 14 i NO, 22 i SE og 125 i DK. I landdistriktene er 
befolkningstætheden langt under gennemsnittet. Det giver store afstande og mange 
isolerede bygder. 

1.5.2 Landbrugsprofil 
Dyrket land i Island udgør kun omkring 1% af landets arial. Det meste af det anvendes 
som græsmarker der høstes 1–2 gange om sommeren. Der dyrkes hverken mais eller 
hvede i Island men der er sået byg i 2 500 ha hvert år. Gennemsnitsudbytte er 3000 
kg/ha. Der ydes ikke hektarstøtte til produktion af byg (eller andre afgrøder) hvilket 
medfører at prisen på importeret (og subsideret) byg er nogenlunde den samme som på 
den lokale produktion. 

Island er selvforsynende med alt kød (okse, lamb, svin, fjerkræ, heste), æg, mælk og 
mælkevarer. Der importeres en del grøntsager og kartofler i vinterperioden, men den 
lokale produktion udgør omkring 40% af det totale forbrug. Importen af kartofler og 
grøntsager skyldes i højere grad mangende konkurencedygtighed end naturlige 
begrænsninger. 

Der er lidt under 1 000 mælkeproducenter i landet der producerer i snit lidt over 
100 000 kg mælk om året. Antallet mælkeproducenter halveres ca. hver 15 år, men den 
totale produktion har været på et stabilt niveau de sidste årtier. Mælkeproduktionen 
baseres på lokal dyrket foder men lidt under 1/3 af fodret er importeret. Selv om 
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græsudbyttet pr. ha ikke er særlig stor (4 000–5 000 Fe/år) har de færreste problemer 
med foderforsyninger. Landbrugsjord er billig i Island med en typisk hektarpris på 100–
1 000 EUR og de fleste ejendomme har flere hundrede ha jord. 

Fårproduktion har en lang tradition i Island og har været bærende element i de fleste 
landdistriket i mange århundrede. De sidste årtier har forbruget af lammekød gået 
kraftigt ned og eftersom eksportmulighederne er forholdsvis begrænsede har 
produktionen fulgt med. Således var der i 1970 tallet 700–800 000 vinterfodrede får i 
landet mens antallet nu nærmærer sig 400 000, spredt på næsten 2000 enheder. Denne 
udvikling kombineret med restriktiv kvotaordning siden tidligt i firserne har medført at 
fårproduktionen har ikke gennemgået den samme rationalisering som andre driftsgrene. 
Besætningsstørrelsen er således mindre nu en den var for 20 år siden selv om ny 
arbejdssparende teknik er blevet indført. Produktionen er meget afhængig af statsstøtten 
men i modsætning ved mælkeproduktionen har man her i højere grad relateret støtten til 
bygdepolitik. De fleste lammekødsproducenter har andre indtægter ved siden af 
kødproduktionen hvis de har muligheder for dette, eftersom den gennemsnitlige 
produktionsenhed står kun for ca en fjerdedel af en normal årsindtægt. 

Svin og fjerkræ holdes på meget få enheder med intensiv produktion, der baseres på 
importeret foder. Disse modtager ikke statslige tilskud og betragtes ikke særlig vigtige 
for landdistrikterne.  

Senere i nærværende rapport omtales polarisering i landbruket. I Island kan man især se 
polariseringen mellem svin/fjerkærproduktionen på den ene side og fårproduktionen på 
den anden. Mælkeproducenterne ligger der imellem med en stabil udvikling mod større 
besætninger. Både får- og mælkeproducenterne står i den dilemma at samfundet 
forlanger rationalisering af bedriftene for at reducere priserne på landbrugsvarer. Dette 
kan kun opnås ved større og besætninger med intensive produktionsmetoder, hvilket 
igen medfører afbefolkning i landdistrikterne og ændret udseende på gårdene som en del 
af landskabet. Derved er netop forsvundet de værdier som lå til grundlag for den 
samfundsmæssige støtte til landbruget. Dette problem kan kun løses ved at fastkople 
statsstøtten til netop de værdier som samfundet betragter som værende vigtige.  

1.5.3 Den historiske udvikling 
Island har gennemgået den samme udvikling som de andre nordiske lande hvad angår 
landbrugets rolle i samfundet. Under 4% af landets befolkning er nu beskæftiget ved 
den primære produktion i forhold til 32% i 1940. Årsagen til dette er den samme som i 
hele den vestlige verden; ny produktionsteknik medfører rationalisering som betyder at 
der kræves stadig færre hænder at producere den same mængde fødevarer. Trods dette 
omfatter landbruget nu langt flere produktionsgrene end tidligere såsom 
grøntsagsproduktion, fiskeopdræt, svineproduktion, pelsdyrproduktion og opdræt af 
rideheste. Udover disse er turisme en stadig vigtigere indtægtskilde i landdistrikterne og 
mange steder er den kombineret med ridning, jagt eller sportsfiskeri. De “tradtionelle” 
produktionsgrene, mælke- og lammekødsproduktion er dog stadig de største 
indtægtskilder i landdistrikterne. Disse driftsgrene er stærkt subsideret og deres fremtid 
trues derfor af globale konventioner som WTO. 

Figur 1: viser hvordan Islands befolkning har flyttet sig fra de tyndt befolkede områder 
til byerne. Den typiske landsby har ikke en lang tradition i Island; de fleste byer er 
under 150 år gamle. 
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Figur 1. Udviklingen af byer i Island. 

Figuren viser at over 90% af befolkningen bor nu i byer med flere end 200 indbyggere. 
Til gengæld har man i den samme periode set en eksplosiv vækst i antal sommerhuse. 
På nuværende tidspunkt findes der over 12 000 sommerhuse i Island (ét sommerhus pr. 
24 indbyggere). For de fleste er sommerhuset endepunktet for flygten fra byen 
(hovedstadsregionen); et sted hvor man har tid og fred til reflektion og mulighed for at 
lade batterierne. I sommerhuset mødes generationerne; børn, forældre, barnebørn og 
bedsteforældre. På den måde virker sommerhuset som en moderne udgave af den gamle 
bondegård hvor generationerne levede og arbejdede sammen. Andre fritidsaktiviteter 
minder også om det historiske landbrugssamfund; hestesporten er meget populær i 
Island og vandreturer i højlandet, gerne efter gamle stier, er for mange en god måde for 
at komme i kontakt med naturen (og fortiden). 

1.5.4 Miljøprofil 
Med sine 2,7 indbyggere/km2 og dyrket land på lidt over 1% af landets arial finder man 
i Island ikke de samme miljøproblemer som mange andre steder. Udskillelse af kvælstof 
og andre næringsstoffer betragtes ikke som miljøproblemer. Den traditionelle 
græsproduktion foregår på vedvarende græsmarker, der tilsås med 5–10 års mellemrum. 
Dette, sammen med køligt klima medfører en minimal anvendelse af pesticider. 
Pesticidforurening har ikke kunnet påvises i Island og ildsvind i søer og vandløb er et 
ukendt problem. 

Til gengæld er erosion et større og vedvarende problem, der er tæt knyttet til udbredt 
afgræsning af det islanske højland. Med sin vulkaniske jordbund, begrænset nedbør og 
kort vækstsæson er højlandet og mange lavere områder i den nord-østlige del af landet 
meget følsomme for afgræsning. Nuværende problemer har sin oprindelse i 
overgræsning i kolde perioder i det 19. århundrede, hvor både får og heste græssede året 
rundt hvor det overhovedet var muligt. Sidste århundrets anvendelse af landet har ikke 
givet muligheder for reklamation af de svage økosystemer. I de sidste årtier har man 
dog set positive resultater af de mange miljøprogrammer der er blevet iværksat for at 
reducere afgræsning og opbygge ny vegetation i øde områder. Trods dette er der flere 
steder gnidninger mellem fårproducenterne og offentlige instituter for skov og miljø. 
Luftforurening kendes i hovedstadsregionen men er generelt ukendt problem i Island. 

Begrebet “det åbne landskab” anvendes ofte i diskutionen om landbrugets positive 
bivirkninger. I Island er situationen omvendt, dvs. her betragtes det “åbne” som en 
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negativ bivirkning af landbruget og ofte anvendes begrebet “nøgent land” for at 
beskrive områder uden skov. Dette må selvfølgelig forstås i sammenhæng med det 
faktum at kun 1% af landet er dækket af skov. Positive eksternaliteter af opretholdese af 
landbrugsproduktionen handler derfor mere om landskabsbilleder med huse og dyr end 
det åbne landskab per se. 

Økologisk landbrug har ikke nået stor udbredelse i Island. På nuværende tidspunkt er 
der tre mælkeproducenter 11 fårproduksenter og 13 grønsagsproduktsenter. Økologiske 
varer har i det hele taget en ubetydelig markedsandel i Island og landet har, hvad dette 
angår, en særstilling blandt de skandinaviske lande. Årsagerne til dette kan være mange, 
men en relativ ekstensiv landbrugsproduktion og få landbrugsrelaterede miljøproblemer 
må have en stor betydning. Økologien kan ikke tilbyde løsninger på vigtige problemer i 
Island – mest fordi problemerne ikke er tilstede i et påtrængende omfang. 

1.5.5 Oversigt over den islanske landbrugspolitik 
Den første del af det 20. århundrede og fram til 1960 tallet lå selvforsyning til grundlag 
for landbrugspolitiken i Island. En del støttordninger var iværksat med det formål at 
udvide produktionen og udvikle produktionsenhederne. Når selvforsyning af mælk og 
kød var nået begyndte eksport med betydelig eksportstøtte. Produktionen voksede og 
dermed de statslige udgifter til eksportstøtte. I slutningen af 70-tallet og starten af 
firserne blev landbrugspolitiken og støttemiljøet ændret på væsentlige områder. 
Eksportstøtte var afskaffet og kvota blev indført for at tilpasse produktionen det lokale 
forbrug. Staten gik ind og forsikrede en fast pris på mælk og lammekød – en pris 
væsentlig højere end markedsprisen, men kun på den andel produktionen der gik til 
indenlandsforbrug. Overskydende produktion blev eksporteret – typisk til en lav pris. 
Andre støtteordinger er langsomt blevet afskaffet men enkelte nye er kommet til, især til 
skovdyrkning.  

Køb og salg af kvota for mælk og lammekød er mulig, uden begrænsninger på et frit 
market. Når en landmand køber kvota har han samtidig købt retten til at modtage 
statsstøtte, så længe som han producerer de pågældende fødevarer. Ulempen ved dette 
system er at kvotaprisen er ret høj, hvilket begrænser mulighederne for yngre landmænd 
at starte op en produktion. En anden ulempe er, at eftersom kvotaen (og dermed den 
statslige støtte) er bundet ved produktionen og kan forhandles, har den ikke en tydelig 
reference til landbrugets multifunktionelle rolle. 

Det er svært at forudse den fremtidige udvikling for landbrugspolitiken i Island. 
Uddeling af statsstøtten baseres på forhandlinger mellem landbrugsorganitionerne og 
staten og er en del af regeringens landbrugspolitik. Det kan dog fastslås, at pågående 
WTO forhandlinger vil begrænse mulighederne for forsættelse af samme ordninger. 

1.5.6 Fremtidsperspektiver 
Det virker indlysende, at islandsk landbrugspolitik i nærværende fremtid vil i endnu 
større grad end tidligere handle om bygdeproblematiken. Stadig flere områder riskikerer 
at komme under indbyggertal der er nødvendig for at opretholde en forsvarelig 
samfundsstruktur. Dette indebærer uddannelsesinstitutter i overkommelig afstand, 
generel service (bank, posthus, købmand osv.), offenlig transport og flere. Yderligere 
kan mange områder ikke tilbyde unge mennesker job der passer deres uddannelse og 
forventninger. Dette medfører at gennemsnitsalderen stiger og det bliver endnu sværere 
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at opretholde de ovenfor nævnte samfundsstrukturer. Resultatet bliver en langsom 
afbefolkning af større områder. 

Kun de områder, hvor der sker en forvandling fra landbrugssamfundet til 
industrisamfund eller det moderne informationssamfund, kan forventes at kunne 
overleve som bæredygtige samfund. Andre områder vil kunne stabiliseres ved hjælp af 
diverse støtteordninger, men en tredje gruppe områder vil formodentlig afbefolkes 
fuldstændigt.  

En stor usikkerhedsfaktor i udviklingen af islandsk landbrug er kommende WTO 
forhandlinger og hvorvidt Island bliver medlem af EU. I begge tilfelle kan resultatet 
blive ubegrænset import af landbrugsvarer, der trods lange transportafstande, vil 
formodentlig kunne tilbydes for lavere pris end lokalt producerede varer. Dette kunne 
medføre halvering af landbrugsproduktionen i landet med tilhørende negativ indflydelse 
på landdistrikterne.  

1.6 Utvecklingstendenser i Sverige som rör de areella näringarnas 
framtida roll 

I det följande ges en övergripande beskrivning av förändringar som rör jordbruket och 
övriga areella näringar, med särskilt fokus på relationen stad och landsbygd samt en 
översikt över aktuell politik inom området. 

1.6.1 Aktuella utvecklingstendenser inom de areella sektorerna  

Jordbruk 

Tendensen inom det svenska jordbruket är generellt en fortsatt minskning av antalet 
brukningsenheter, kombinerat med en ökning av brukningsenheternas genomsnittliga 
storlek och djurbesättning. Denna utveckling är strukturell till sin art och gäller för i 
stort sett hela landet. 

Nedläggningen är störst bland de s.k. familjejordbruken, dvs. den grupp av mindre och 
medelstora jordbruk som länge dominerade det svenska jordbruket och landsbygden. 
Problemen i denna grupp av företag är de sedan tidigare kända ekonomiska, dvs. en 
sjunkande lönsamhet i många av företagen till följd av otillräcklig eller för långsam 
ekonomisk, teknisk och strukturell anpassning. Detta gäller särskilt inom 
mjölkproduktionen, som har dominerat landets skogs- och mellanbygder. Expansion, 
med dithörande investeringskostnader och finansiella risker, eller nedläggning av driften 
är nu liksom tidigare det val som mjölkbonden står inför. Problemen är dock inte enbart 
av ekonomisk art, utan handlar också om en yngre generation av jordbrukare med andra 
värderingar och andra krav som rör inkomstanspråk, arbetsvillkor och livsstil.  

När det däremot gäller mindre företag, deltidsjordbruk, är minskningen inom denna 
grupp lika påtaglig. Vad som håller kvar denna grupp av jordbruk är att de ofta går att 
kombinera lantbruket med annat arbete, varför inkomstberoendet av lantbruket blir 
mindre. Jordbruk i denna grupp tenderar därmed att övergå till en boendeform eller 
livsstil, vilket utvecklas närmare längre fram. Samtidigt finns också deltidsjordbruk som 
växer och blir heltidsföretag eller hittar utvecklingsvägar genom differentiering eller 
specialisering vid sidan av traditionellt lantbruk.  

Den grupp av företag som under senare år har ökat i antal är de större företagen, i 
många fall med arealer överstigande 100 ha, vilka också ökar i storlek och 
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djurbesättning. Dessa större och ofta specialiserade företag står för en allt större del av 
den samlade produktionen.  

I en nyligen utkommen framtidsstudie av det skånska jordbruket 5 beskrivs denna 
utveckling som en ”tudelning” av jordbruket, där de mindre jordbruken samt de större 
blir kvar – och kanske till och med ökar något i antal – medan de medelstora 
familjejordbruken läggs ned. Sett till livsmedelsproduktionen kommer merparten av 
produktionen att ske hos de större företagen, medan de mindre kvarvarande jordbruken 
med tiden kan komma att få en annan roll, främst genom deras vidare betydelse för 
landskapet och landsbygden. Med denna utgångspunkt skisserar rapporten några 
möjliga framtida grupper av jordbruk: 

• Bostadsbrukare kallas de jordbruk där arbetsinsatsen är låg och där själva 
jordbruksproduktionen har en marginell ekonomisk betydelse.   

• Minibrukare är en grupp med något större jordbruk, ibland svåra att kunna 
kombinera med annan sysselsättning. 

• Producenter med växtodling eller animalieproduktion utgör gruppen av 
familjejordbruk som kommer att utsättas för hårt omvandlingstryck.  

• Företagarna definieras/avskiljs som den grupp med större, expanderande företag 
inom olika produktioner. 

Skogen och övriga areella näringar  

Den svenska skogsarealen uppgår till 23 miljoner ha, vilket motsvarar över hälften av 
landets yta. De mest betydande skogsområdena finns i södra Norrland, nordvästra 
Svealand och i de sydsvenska skogsbygderna.  

Även inom skogsbruket har omfattande strukturförändringar ägt rum. Liksom inom 
jordbruket har den tekniska utvecklingen här varit pådrivande, och sysselsättningen 
inom skogsbruket har minskat ännu snabbare än inom jordbruket. Strukturen har 
förändrats även inom skogsbruket men inte i samma snabba takt i privatskogsbruket 
som inom jordbruket. Mer än hälften av landets jordbruksföretag har kombinerat jord- 
och skogsbruk. Därutöver finns ett par hundratusen privatägda skogsfastigheter där 
ägaren inte bedriver jordbruk.6 I många delar av landet är skogen fortfarande en viktig 
inkomstkälla för jordbrukarna och andra boende på landsbygden. Jakt och fiske kan 
ibland bidra till försörjningen men är framför allt en resurs som utnyttjas för rekreation 
fritidsaktiviteter.  

1.6.2 Aktuella förändringar i relationen mellan stad och landsbygd 
Som framgått ovan har de areella näringarnas relativa ekonomiska betydelse i samhället 
minskat under modern tid. I stället är det andra värden förknippade med jordbruk, 
skogsbruk och naturbruk som kommit i fokus. Flera tendenser kan här identifieras, vilka 
handlar dels om det ökade intresset för miljö och natur, hälsa och livsstil, dels om hur 

                                                 
5 Lantbruk och lantbrukare i Skåne – En blick i framtiden till år 2010, Lars Jonasson, Länsstyrelsen i 
Skåne län. 
6 I dag ägs drygt hälften av skogarealen av privata skogsägare, 39 % av sktiebolag och 10 % av allmänna 
ägare. Av aktiebolagen är det statligt ägda Sveaskog AB landets största skogsägare. 



 65

detta intresse manifesteras i nya mönster som rör boende, livsstil, och efterfrågan på 
rekreation och turism. 

Ökat intresse för miljöfrågor och naturvård 

Det finns generellt ett betydande intresse för miljöfrågor en hållbar utveckling i det 
svenska samhället i dag. Under senare år har betydande statliga satsningar beslutats och 
genomförts för miljö- och naturvård, bl.a. genom det omfattande arbetet med nationella 
miljökvalitetsmål som preciserats och antagits av Sveriges riksdag. Ett ökat intresse 
finns också för natur- och kulturlandskapet som en del av det gemensamma kulturarvet. 
Regeringen har i en skivelse till riksdagen under föregående år uppmärksammat behovet 
av en helhetssyn på naturvården och på landskapet och att stärka samverkan mellan 
naturvården och andra sektorer och politikområden. 

Hälsa och livsstil 

En annan viktig tendens i samhället är intresset för frågor som rör hälsa och 
välbefinnande och, i en vidare mening, livsstil. Att bo nära naturen, eller regelbundet 
vistas där, betonas allt mer som viktiga förutsättningar för mänskligt välbefinnande. 
Landsbygdens och landskapets betydelse som miljö för rekreation och rehabilitering 
framhävs allt oftare i den offentliga debatten, där uttryck som ”landskapets apotek” 
förekommit. 

Kostvanor och intresset för ekologiska produkter, ”mervärdesmat” samt lokalt 
producerad mat kan också ses som ett uttryck för denna utveckling. Något spekulativt 
kan kanske sägas att om intresset för miljöfrågor härrör ur en ökad medvetenhet om de 
ekologiska kretsloppen kan kanske livsstilsfrågan sägas handla om en ökad 
medvetenhet om människans roll i detta kretslopp.  

Nya mönster i boende 

Av Sveriges befolkning på knappt nio miljoner människor bor omkring en fjärdedel i 
gles- eller (tätortsnära)landsbygd. Befolkningen i dessa delar av landet har minskat 
kontinuerligt genom den fortgående urbaniseringen av samhället. Enligt uppgifter från 
Glesbygdsverket, den myndighet som i Sverige har ansvaret för att följa utvecklingen på 
området, har befolkningen i skogslänens inland och dess glesbygdsområden minskat 
kraftigt också under de senaste tio åren. Minskningen beror framför allt på den åldrande 
befolkningen, med en hög andel äldre och låga födelsetal. Framför allt är det ungdomar 
som flyttar från gles- och landsbygd.  

Samtidigt har ett nytt mönster i flyttströmmarna observerats. Detta gäller åldersgruppen 
30–64, där flyttrörelserna enligt Glesbygdsverkets undersökningar nu oftare går i den 
andra riktningen. När det gäller den tätortnära landsbygden (mindre än 45 minuters 
restid med bil) är nettoinflyttningen störst i åldersgruppen 30–39 år. För 
glesbygdsområdena är nettoinflyttningen störst i åldersgruppen 50–64 år. Det finns 
områden med en positiv befolkningsutveckling även i de glest befolkade tidigare 
utflyttningsbygderna i Norrlands inland.  

Alltfler väljer således landsbygden som boendemiljö. Möjligheten att hålla egna djur är 
också en drivande faktor i utvecklingen. En markant framväxande grupp av nya 
landsbygdsbor i Sverige är nämligen de s.k. hästgårdarna, dvs. tidigare mindre lantbruk 
i tätortsnära landsbygd som byggs om och moderniseras för ett modernt boende 
kombinerat med hästar. Hästgårdarna är ofta.  Hästverksamhet och produktion av 
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hästfoder är idag den femte största intäktskällan i jordbruket. Oavsett motiv för 
inflyttning förutsätter det nya landsbygdsboendet en fungerande fysisk infrastruktur och 
tillgång till offentlig och privat service. Distansarbete i kombination med förbättrade 
kommunikationer har ökat möjligheterna att bo och arbeta i olika delar av landet, även i 
glesbygden. 

Naturmiljöernas betydelse för rekreation och turism  

Intresset för naturen och dess betydelse för friluftsliv och rekreation är  inget nytt 
fenomen. Den drivande faktorn är liksom tidigare den fortgående urbaniseringen, vilken 
har inneburit att människornas tidigare koppling till de areella näringarna och nyttjandet 
av naturresurserna i stor utsträckning har brutits. Organisationer eller rörelser för natur- 
och friluftslivet bildades redan vid förra seklets början, där kanske de mest kända är 
Svenska Turistföreningen och Svenska Naturskyddsföreningen. Jämte de mer 
traditionella natur- och friluftsrörelserna har också andra organisationer vuxit fram 
under senare år.  

Turistnäringen, inklusive rekreation och upplevelseindustri, är en av de näringar som 
bedöms ha störst utvecklingspotential i Sverige liksom i många andra länder. I stor 
utsträckning är denna framväxande näring beroende av ett attraktivt, brukat och vårdat 
natur- och kulturlandskap. Exempel på aktiviteter är vandring, ridning, jakt och fiske. 
En stor del av svenskarnas friluftsliv förläggs vidare till vintersäsongen, och 
vintersportorterna och liknande turism har genomgått en kraftig expansion. 

1.6.3 Konsekvenser av förändringarna för miljö, landskap och landsbygd 
Vilka är då konsekvenserna av de pågående förändringarna inom jord- och skogsbruket 
och övriga areella näringar och de förändrade behov som den urbana människan har av 
naturen och av landskapet? I det följande görs ett försök att identifiera hur miljön, 
landskapet och kulturarvet samt landsbygdens livskraft och lantbrukets roll kan komma 
att påverkas i framtiden. 

Miljö och landskap 

Som framgått tidigare går utvecklingen inom jordbruket i riktning mot allt färre och 
större jordbruksenheter. Storleksrationaliseringen innebär att den samlade jordbruks- 
eller åkerarealen inte har minskat i lika hög utsträckning som antalet jordbruksföretag. 
Något hot mot det öppna odlingslandskapet föreligger knappast i de bättre 
jordbruksbygderna. I vissa skogsbygdsområden och i norra Sverige, har dock 
minskningarna i hävdade arealer och antal företag varit snabbare, vilket får negativa 
konsekvenser för odlingslandskapet.  

Den allt rationella driften har emellertid påverkat landskapets utseende, liksom 
sannolikt dess biologiska mångfald, genom sammanslagning av åkrar och undanröjande 
av element som varit karakteristiska för odlingslandskapet. Gårdarnas utseende och dess 
produktionsbyggnader har också förändrats och äldre byggnader har ersatts av mer 
industriliknande byggnader och anläggningar.7 Belastningen på miljön kan riskerar öka 
i de områden till vilka jordbruksproduktionen tenderar att koncentreras, dvs. till 
slättbygder och bördigare områden i landets södra och mellersta delar. Problem finns 

                                                 
7 Denna utveckling har kartlagts inom ramen för ett tidigare nordiskt projekt om jordbrukslandskapets 
kulturvärden (se raport NORD 2000:18). 
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redan när det gäller t.ex. växtnäringsförluster till omgivande vattendrag och havet. 
Tendensen till ökad specialisering av produktionen, t.ex. ensidiga växtföljder, kan 
vidare få långsiktiga konsekvenser för markstruktur och bördighet. 

När det gäller utvecklingen för de mindre och medelstora jordbruken är detta som 
framgått en krympande grupp om man ser till den aktiva jordbruksdriften. Genom att 
stora delar av dagens landskapsvård bärs upp av denna grupp, ofta också en äldre 
generation av små eller medelstora brukare, finns uppenbara problem när det gäller den 
framtida förvaltningen av landskapet. För de mindre brukningsenheterna ser prognosen 
mera positiv ut. De ovan beskrivna boendejordbruken och minijordbruken kan enligt 
vissa bedömningar komma att få en viktig roll som ”biologiska producenter”, med 
vilket menas att dessa brukare kommer att stå för en betydande del av den framtida 
miljö- och landskapsvården i de områden där inte livsmedelsproduktionen i sig blir 
lönsam. Genom fortsatt boende och viss djurhållning kan odlingslandskapet bibehållas. 
Ett extensivt bruk kan vidare gynna den biologiska mångfalden. Ett problem – eller 
utmaning – är emellertid att denna grupp av nya landsbygdsbor kanske inte alltid från 
början har den bakgrund och de kunskaper som krävs för att långsiktigt förvalta det 
omgivande landskapet. I kombinationen med modernt arbetsliv, pendlingsavstånd m.m. 
kan tiden också utgöra en restriktion.  

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen inom jordbruket med en fortsatt 
storleksrationalisering får konsekvenser för miljön och för långsiktiga förvaltningen av 
landskapets natur- och kulturvärden.  

Samtidigt kan det hävdas att det är just de större företagen som i framtiden kommer att 
ha de erforderliga resurserna för utvecklingen av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
jordbruk. En betydande del av den traditionella landskapsvården upprätthålls i dag 
emellertid av en äldre generation brukare, med bistånd av de offentliga stöd som utgår 
inom ramen för det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet. Med en ny generation 
av jordbrukare och landsbygdsbor är det långt ifrån säkert att nuvarande åtgärder 
fungerar som incitament för en långsiktig förvaltning av naturen och landskapet.  

Skogsbruket har vid sidan av jordbruket också en nyckelroll när det gäller utformningen 
av det framtida landskapet. Även här finns problemet med att allt intensivare 
driftsformer kan få negativa konsekvenser för skogens natur- och kulturvärden. Ett 
ytterligare problem när det gäller skogsbruket är den tendens som finns till ett 
skogsägande på distans, där skogen i första hand kanske utgör en kapitalplacering. I 
svensk lagstiftning (jordförvärvslagen) ställs i dag endast undantagsvis krav på att 
skogsägaren skall vara mantalsskriven i den kommun dit skogen hör. Parallellt med 
denna utveckling finns, som framgick ovan, en allt större ”efterfrågan” på skogen som 
natur- och kulturmiljö och i förlängningen, som en förutsättning av en stor del av 
landets friluftsliv och rekreation. Slutligen kan nämnas att landskapet också förändras 
av andra faktorer i samhällsutvecklingen. Tätorterna expanderar, vägar och annan fysisk 
infrastruktur tar plats på tidigare jord- och skogsmark. 

Nya produktionsinriktingar 

Den tendens som beskrevs i föregående avsnitt var ett ökat intresse bland allmänhet, 
konsumenter och samhällsinstitutionerna för ekologiskt hållbara produktionsformer, för 
mervärdesmat och även lokalt producerad mat. Till detta kan också lägga ökade krav på 
etiskt godtagbara produktionsformer, bl.a. gällande djurens välfärd. En annan tendens 
som beskrevs var den ökade efterfrågan på naturanknuten rekreation och turism. 



 68 

En avgörande fråga för ett jordbruksföretag i framtiden kommer därför sannolikt att 
vara att kunna anpassa sin produktionen – produkter såväl som produktionsprocesser – 
till konsumenternas önskemål och efterfrågan och till de krav som samhället ställer. 
Detta förutsätter ett mera marknads- och omvärldsorienterat företagande än jordbruket 
traditionellt har varit. Utöver ökade krav på fackkunskaper kommer företagsledning och 
entreprenörskap att spela en större roll för kommande generationer av jordbrukare.  

Det framtida företagandet på landsbygden kommer kanske också i framtiden att i högre 
grad präglas av diversifiering, med en bredare verksamhet inom företagen men också i 
landsbygdens totala näringsliv. Detta återknyter i viss mån till tidigare förhållanden 
inom lantbruket och på landsbygden.  

Landsbygd 

Jord- och skogsbrukets primärproduktion har fortfarande en stor betydelse för 
landsbygdens ekonomiska och sociala liv och för den kulturella identiteten. Men genom 
den ökade mekaniseringen av produktionsprocessen sysselsätts en allt lägre andel av 
arbetskraften inom jord- och skogsbruket, och genom minskningen av antalet jordbruk 
minskar befolkningsunderlaget i landsområden, vilket i sin tur påverkar 
lokalsamhällenas ekonomiska och sociala strukturer. Detta gäller särskilt i mer perifera 
områden där de areella näringarnas relativa betydelse för bosättning och sysselsättning 
har varit stor.  

Samtidigt sker en positiv utveckling med ett ökat intresse för landsbygden som miljö för 
boende och rekreation. Genom denna process kan mindre jordbruken bli kvar eller 
omvandlas till boendejordbruk, där den huvudsakliga utkomsten kommer från annan 
verksamhet. Framför allt gäller detta de tätortsnära landsbygderna, där den fysiska 
infrastrukturen är mer utvecklad.  

Intresset har också ökat för att driva gårdar med ny eller alternativ produktion eller 
inriktning, t.ex. mer ekologiskt inriktad produktion och kanske förädling och lokal 
distribution.  

Landsbygdens och landskapets betydelse för olika former av turism, rekreation om 
upplevelsebaserade tjänster har som nämnts kommit mer i fokus. Genom de 
naturresurser som lantbruket förfogar över torde här finnas betydande möjligheter att 
utveckla en bredare inkomstbas för såväl lantbrukarna och landsbygdsområdena. En 
förutsättning för ekonomisk tillväxt i den naturresursbaserade landsbygdsekonomin är 
att den långsiktiga förvaltningen av landskapet kan säkras i framtiden, och att de 
landsbygdssamhällen som kan utgöra bas för bl.a. nya turist- och rekreationsnäringar 
bibehåller sin befolkning och livskraft. Samtidigt kan just denna nya tjänsteproduktion 
skapa ny livskraft på landsbygden. Det ömsesidiga beroendet kan kanske också skapa 
förutsättningar för nya former av lokal samverkan kring skötsel och utveckling av natur- 
och kulturresurserna. 

Framtida nya roller för lantbruket 

Sammanfattningsvis kan sägas att de pågående strukturförändringarna inom lantbruket 
får omfattande konsekvenser för landsbygden. Utvecklingen tyder vidare på att en 
alltmer urbaniserad befolkning i framtiden kan komma att ha nya  behov och 
förväntningar kopplade till  landsbygden och till lantbrukets produktion. Det skulle 
således kunna hävdas att relationen mellan stad och land knappast försvagas, men att 
den successivt förändras.  



 69

De nya roller för lantbruket skulle schematiskt kunna beskrivas som att de mindre och 
medelstora jordbruken i framtiden kommer att ha betydelse för bosättning på 
landsbygden samt för landskapet, medan de större jordbruken kommer att svara för den 
största delen av livsmedelsproduktionen och för upprätthållandet av jordbruksmark, det 
öppna landskapet. Samtliga grupper av jordbruk, eller landsbygdsboende, har dock 
betydelse för landsbygdens samlade långsiktiga utveckling ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt. 

1.6.4 Aktuell politik – några svenska erfarenheter 
Den svenska jordbrukspolitiken har genom åren genomgått flera genomgripande 
förändringar. Principen att jordbruksbefolkningen skulle få likartade ekonomiska och 
sociala förutsättningar som den övriga befolkningen etablerades under 1930-talet och 
utgjorde jämte försörjningsmålet grunden för det med tiden omfattande 
regleringssystemet. När industrialiseringen tog ordentlig fart under efterkrigstiden var 
en rationalisering av jordbruket, som möjliggjorde en överföring av arbetskraft till 
industrin, ett centralt politiskt mål. Problem i form av en avfolkning av landsbygden 
uppmärksammades, men kan sägas ha varit underordnade målen för det moderna 
samhällsbyggandet. En särskild politik för att stödja jordbruket i norra Sverige har 
funnits sedan andra världskriget. Stödet har hela tiden varit utformat med en kopplat till 
jordbruksproduktionen men har också haft ett vidare regionalpolitiskt syfte. 

Fram till mitten av 1980-talet var en övervägande del av stödet till jordbruket i Sverige 
kopplade till produktionen genom pris- och marknadsåtgärder eller stöd till 
strukturförändringar och investeringar. Intresset för jordbrukets och skogsbrukets 
miljöfrågor kom under 1970- och 1980-talet och avspeglade en generellt högre politisk 
medvetenhet i samhället om miljöfrågorna. Politiken inriktades huvudsakligen på att 
stimulera, dvs. subventionera, till miljövänligare produktionsformer och grundades sig 
på frivilliga åtaganden. Vid mitten av 1980-talet infördes miljöskatter på användningen 
av kemikalier i jordbruket. 

I början av 1990-talet beslutades och genomfördes delvis en omfattande reform av den 
svenska jordbrukspolitiken. Prisstöd och regleringar togs bort med motivet att de var en 
samhällsekonomisk och miljömässig belastning. Riktade bidrag skulle dock utgå till att 
bibehålla ett öppet landskap med utgångspunkt i att dessa kunde betraktas som 
kollektiva varor eller som en del av det gemensamma kulturarvet. Ett stöd med i princip 
oförändrad omfattning skulle även framgent utgå till jordbruket i landets norra delar. 
Inför inträdet i EU år 1995 avbröts emellertid genomförandet av reformen efter något år 
och ersattes av en successiv anpassning till den gemensamma jordbruks- och 
strukturpolitiken inom EU. 

Dagens miljö- och landsbygdspolitik 

Dagens miljö- och landsbygdspolitik grundar sig till betydande del på den svenska 
miljöpolitiken och politiken för regional utveckling. En central roll har de program och 
åtgärder som genomförs inom ramen för EU:s landsbygdsförordning, men även 
landsbygdsåtgärder i några strukturfondsprogram.  

Det svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000–2006 finansieras till 
45 procent via EU-budgeten. Programmet är uppdelat på två insatsområden: åtgärder för 
ett ekologiskt hållbart jordbruk respektive åtgärder för en ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling.  
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Insatsområde I, som svarar för huvuddelen av programmet, omfattar följande åtgärder:  

• miljöersättningar,  

• kompensationsbidrag till mindre gynnade områden, 

• kompetensutveckling av jord- och skogsbrukare samt  

• stöd till investeringar som kan stödja en hållbar utveckling. 

Insatsområde II omfattar följande åtgärder: 

• investeringstöd  

• startstöd  

• förbättrad bearbetning och saluföring 

• kompetensutveckling 

• utvecklingsstöd för landsbygden 

Stöd för att underlätta jordbrukets strukturomvandling och främja landsbygdens 
utveckling ingår dels i miljö- och landsbygdsprogrammet (jfr ovan), dels i 
strukturfondsprogrammen för två mål 1-regioner i norra Sverige.  I Sverige finns 
avgränsat elva områden där gemenskapsinitiativet LEADER+ genomförs. Syftet med 
LEADER+ att utifrån lokala förutsättningar och initiativ stödja hittills oprövade och 
nyskapande metoder för utveckling och förnyelse på landsbygden. Dessa olika program 
och åtgärder skall bidra till att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken, som 
bl.a. är att stärka hållbar utveckling och livskraft i alla delar av landet.  

Sverige har efter EU-inträdet möjlighet att lämna ett nationellt finansierat 
kompletterande nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, dvs. utöver de åtgärder 
som genomför inom ramen för miljö- och landsbygdsprogramet. 

1.7 Sammanfattning av utvecklingstendenser 
I föregående avsnitt har en ländervis genomgång gjorts av aktuella förändringar, 
utvecklingstendenser och problemställningar kring lantbrukets och landsbygdens fram-
tida roller på grundval av det material som distribuerats till arbetsgruppen. I det följande 
görs ett försöka att sammanfatta några centrala utvecklingstendenser för att sedan defi-
niera frågeställningar som motiverar fortsatt analys. 

1.7.1 Utvecklingstendenser i lantbruket 
Den generella utvecklingstendensen inom lantbruket sedan efterkrigstiden, som för 
övrigt delas med övriga europeiska länder, är minskningen av antalet lantbruksföretag. 
Ländervisa skillnaderna finns dock när det gäller tidsperspektivet. Exempelvis inträdde 
denna förändring senare i tiden i Finland jämfört med Sverige, beroende av konsekven-
ser av kriget och den finska bosättningspolitiken.  

Parallellt sker en polarisering av företagsstrukturen, med två huvudgrupper av jord-
bruksföretag: 

• en grupp av större och alltmer specialiserade och marknadsorienterade företag som 
står för en ökande andel av livsmedelsproduktionen,  
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• en grupp av mindre företag ofta med en småskalig eller alternativ produktion, ibland 
inriktad på den lokala marknaden.  

I denna utveckling ligger att mellansegmentet bestående av medelstora familjejordbruk, 
dvs. den i många länder traditionella bruksformen, hotar att försvinna. Jämfört med 
Danmark och Sverige har utvecklingen inte gått lika långt i Norge där familjejordbruket 
fortsatt är dominerande. Många företag utvecklas också till vad som kan kallas 
”boendejordbruk”, där jordbruksproduktionen har marginell eller ingen betydelse för 
försörjningen. Det blir också allt vanligare med större specialiserade deltidsföretag t.ex. 
inom spannmålsodlingen. Vid sidan av den traditionella produktionen uppstår också nya 
landsbygdsnäringar. 

Utvecklingen mot ett polariserat jordbruk är starkast i de mera utpräglade jordbruks-
områdena i Norden, dvs. i stora delar av Danmark, södra Sverige och i vissa områden i 
de västra och södra delarna av Finland samt även i Island. Men den kan också iakttas i 
gynnsammare jordbruksområden i östra och södra delarna av Norge samt i kust-
områdena i norra Sverige. I områden där de naturgivna eller klimatmässiga förhållan-
dena är mindre gynnsamma för jordbruk slår denna polarisering i regel inte igenom lika 
tydligt. Men inom mjölkproduktionen, som ofta har störst ekonomiskt betydelse i dessa 
områden, pågår en snabb rationalisering och storleksökning i några länder. 
Möjligheterna att expandera jordbruksföretagets arealer och produktion kan här 
förhindras av naturgivna eller geografiska begränsningar. Även de politiska ramarna 
påverkar utvecklingen. 

1.7.2 Förändringar stad–land 
Parallellt med strukturförändringarna inom jordbruket äger stora förändringar rum i det 
omgivande samhället. Urbaniseringen fortgår och i många gles- och landsbygds-
områden minskar stadigt befolkningen både i glesbygd, landsbygd och i små tätorter 
och byar. Samtidigt finns en annan påtaglig tendens till ökad geografisk spridning i 
arbete, boende samt socialt och kulturellt liv. Denna ökade rörlighet kan observeras i 
samtliga nordiska länder, också i Island och Åland. Den tidigare karakteristiska lokala 
anknytningen mellan arbete och boende försvagas, och gränsen mellan landsbygd och 
tätort tenderar att lösas upp. Relationen mellan stad och land kan därför sägas förändras 
över tiden. En ökad växelverkan märks i många regioner. 

Den ökade interaktionen mellan stad och landsbygd är dock i någon mån begränsad till 
mera tätbefolkade områden. När det däremot gäller mera avlägsna landsbygdsområden 
begränsas utvecklingsmöjligheterna av avstånd och tillgång till fysisk och social 
infrastruktur. I dessa områden får strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruk, men 
även förändringar inom andra basnäringar och industri, långtgående konsekvenser för 
samhällsutvecklingen. Den finska rapporten visar på ett tydligt sätt de socioekonomiska 
konsekvenser som kan uppkomma i dessa mer perifera områden.  

En annan påtaglig samhällsförändring är de nya värderingar som knyts till landsbygden 
och naturen som boendemiljö och för rekreation och naturupplevelser. Intresset för 
frågor kring hälsa, kost och livsstil ökar. Undersökningar har gjorts som visar att en 
attraktiv boendemiljö på eller i anslutning till landsbygden för vissa befolkningsgrupper 
kan vara en avgörande faktor bakom flyttrörelser. I många fall tillkommer här en ny 
grupp av landsbygdsbor, som i flera fall övertar tidigare gårdar. Ett attraktivt landskap 
och väl bevarade natur- och kulturmiljöer bidrar också till turismen, där tjänste-
produktionens betydelse för den regionala ekonomi i många delar av Norden ökar.  
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1.7.3 Konsekvenser för miljö, landskap och landsbygd 
Konsekvenserna av utvecklingen för landsbygd, landskap och miljö är inte helt en-
tydiga. Något generellt hot mot det öppna odlingslandskapet föreligger knappast i de 
bättre jordbruksbygderna. Storleksrationaliseringen innebär att den samlade jordbruks- 
eller åkerarealen hitintills inte har minskat i särskilt hög utsträckning trots den snabba 
minskningen av antalet jordbruk. I områden med närhet till större och expansiva tätorter 
är konkurrens om mark från andra delar av samhället ett påtagligt problem för jord-
bruket och för samhällsplaneringen. Detta är sedan länge påtagligt i bl.a. Öresunds-
regionen. I glest befolkade och kanske skogsdominerade landsbygdsområden kan  ned-
läggning av jordbruksföretag leda till en minskning i hävdade arealer, vilket får negativa 
konsekvenser för landskapet på sikt. Gemensamt för flera av de nordiska länderna är 
svårigheten att rekryteringen unga personer till lantbruket. Nedläggning eller samman-
slagning av brukningsenheter sker därför ofta i samband med generationsskiften.  

Den allt rationella driften har emellertid påverkat landskapets utseende, liksom dess 
biologiska mångfald, genom sammanslagning av åkrar, nedläggning och igenväxning av 
betesmarker och undanröjande av element som varit karakteristiska för odlingsland-
skapet. Gårdarnas utseende och dess produktionsbyggnader har också förändrats och 
äldre byggnader har ersatts av nya, mer industriliknande byggnader och anläggningar. 
Vidare finns risk för ökad miljöbelastning i områden med intensiv jordbruksproduktion, 
dvs. slättbygder och bördigare områden. Problem finns redan när det gäller t.ex. växt-
näringsförluster till omgivande vattendrag och havet.  

1.7.4 Aktuell politik 
Generellt kan sägas att graden av politisk intervention inom lantbruket är betydligt 
högre än i andra näringsverksamheter i samhället. Här skiljer sig de nordiska länderna 
inte från andra OECD-länder. Över tiden har politikens fokus emellertid ändrats. 
Genomgången i tidigare avsnitt visar att politiken i samtliga nordiska länder har 
utvecklats från att enbart vara inriktad på primärproduktionen till att också inbegripa 
andra icke-ekonomiska värden i målbilden som rör natur och landskap och levande 
landsbygder.  

Intresset för miljöfrågorna markant ökat under de senaste 10–15 åren. Som framgått 
tidigare har de flesta länder i dag en mycket ambitiös och välutvecklad miljöpolitik, 
vilket också gäller inte minst vad avser de areella näringarna. Att utforma ramar för 
produktionen som skapar förutsättningar för en långsiktig förvaltning av naturresurserna 
och dess kulturvärden är i de flesta länder numera en självklar del av politiken.  

Detsamma gäller för lantbrukets betydelse för landsbygdens och regionernas utveckling, 
där de nordiska länderna traditionellt också har haft höga politiska ambitioner. Bak-
grunden till detta är att flera av de nordiska länderna har en i jämförelse med andra väst-
europeiska länder mycket glest befolkad landsbygd. 

Samtidigt som de politiska målsättningarna med har inriktats på andra värden än 
primärproduktionens ekonomiska betydelse finns fortfarande en stark bindning kvar i 
politiken till lantbruket och lantbrukarna som målgrupp. 

1.7.5 Några aktuella frågeställningar i ett framtidsperspektiv 
De pågående strukturförändringarna inom lantbruket är som framgått omfattande. I ett 
framtidsperspektiv går det inte längre att tala om en form av lantbruk , utan här märks 
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en tendens till en polarisering av strukturen, vilken kommer att få omfattande konse-
kvenser för landsbygdens ekonomiska och sociala struktur och för den omgivande 
miljön och landskapet.  

Samtidigt visar utvecklingen att en alltmer urbaniserad befolkning i framtiden kan 
komma att ha nya behov och förväntningar kopplade till  landsbygden och till lant-
brukets produktion. En  förskjutning kan märkas i samhällets fokus från jord- och 
skogsbrukets primärproduktion, dvs. livsmedel och fibrer, till annan produktionen i 
form av landskap, naturmiljöer men också av ny produktion som avser mervärdesvaror 
och nya tjänster kopplade till jordbruket och naturresurser. En svensk forskare, agrar-
historiker Janken Myrdal, har kallat denna nya inriktning för ”den nya produktionen” i 
en rapport om jordbrukets historiska utveckling.  Myrdals slutsats är att denna utveck-
ling inom jordbruket, denna nya produktion – och den nya roll som ”bonden” här-
igenom får – måste mötas med en adekvat politik som tydliggör vad samhället kollektivt 
skall betala för i framtiden.  

Satt i en annan diskurs handlar problematiken här om vad som ofta kallas jordbrukets 
mulitifunktionalitet, ett begrepp med vilket menas att jordbrukets produktion av livs-
medel också ger upphov till positiva och negativa effekter på omgivande landskap, 
miljö och landsbygd och som också har betydelse för samhället och medborgarna. 
Begreppet multifunktionalitet har diskuterats och analyserats i flera sammanhang, bl.a. i 
WTO och i OECD. Från ett politiskt perspektiv är uppgiften att utforma en politik som 
korrekt understödjer produktionen av önskvärda externa effekter av produktionen i 
fråga. I flera fall handlar detta om kollektiva varor i natur och landskap, vilka svårligen 
kan ersättas genom marknadspriser. Men också det omvända kan vara fallet, dvs. att 
man vid förekomsten av negativa effekter, t.ex. miljöföroreningar, med politiska styr-
medel vill utforma restriktioner för produktionen.  

I utformningen av den praktiska politiken – åtgärder och styrmedel – uppstår emellertid 
flera intressanta frågeställningar. En central fråga är t.ex. hur efterfrågan på en extern 
effekt eller en kollektiv vara, kan bestämmas, och hur betalningsviljan kan fastställas 
eller åtminstone uppskattas på ett riktigt sätt. Vidare finns kostnader i utformningen och 
genomförandet av olika åtgärder och stödformer, vilka hänger samman med inhämtan-
det av information, genomförande och kontroll. Hur avvägningar kan göras mellan 
precisionen i åtgärdens räckvidd och utformning å ena sidan och kostnader för planering 
och genomförande och kontroll å andra sidan är här en central fråga, som kanske alltför 
litet har ägnats tillbörlig uppmärksamhet. 

När samhället förändras, när relationerna mellan stad och landsbygd och  mellan 
centrum och periferi förändras och förskjutningar mellan de civila och offentliga äger 
rum, kan politikens utformning också behöva förändras. I flera sammanhang lyfts nu 
fram betydelsen av civila och lokala initiativ som grunden för landbygdens ekonomiska 
och sociala utveckling.  

I följande avsnitt återspeglas flera av ovanstående teman med syfte att fördjupa diskus-
sion. Avsnitten är skrivna av självständiga forskare, ofta med utgångspunkt i andra 
arbeten, och behandlar följande frågor. 

• Polariseringen inom lantbruket  
• Om värdering av kollektiva nyttigheter 
• Transaktionskostnader  
• Nya kontraktsmodeller rörande lantbruk, kulturlandskap och landsbygd 
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2 Fördjupade analyser 

2.1 Polariseringen inden for landbruget: Konsekvenser for 
landdistrikterne og for samfundet 

 Henrik Christoffersen, Amternes og kommunernes forskningsinstitut 
Bjarne Madsen 

2.1.1 Introduktion 
Landbrugserhvervet overalt i EU gennemgår en hurtig strukturudvikling, som sikrer en 
stadig og stærk øgning af produktiviteten i produktionen af basale fødevarer. Noget 
afgørende i denne strukturudvikling er, at en stigende del af landbrugets produktion 
samles på stadig mindre antal meget store bedrifter, og at produktionen på de enkelte 
bedrifter specialiseres og organiseres i stadig mere vidtgående stodriftsform, hvor 
kapitaludstyr erstatter arbejdskraft som produktionsfaktor. Samtidig udvikler der sig 
sideløbende nogle alternative strukturer. Her er økologisk produktion i en eller anden 
form og smådrift bedrevet af mennesker som gerne vil bo på landet men ikke er 
afhængige af en fuld indkomst fra bedriften vigtige former. 

Vi vil i denne artikel se på konsekvenserne af denne udvikling i landbrugserhvervet for 
landdistrikterne og for samfundet i det hele taget. Udgangspunktet for vores analyse er 
danske forhold, men vores sigte er at udpege afgørende sammenhænge, som må påkalde 
sig en almen interesse. 

For Danmarks vedkommende blev strukturudviklingen i landbruget underkastet en 
grundig analyse i et regeringsnedsat udvalg, som lagde dets resultater frem i 1998. 
Udvalgets forventninger til strukturudviklingen i dansk landbrugs bedrifter er vist i tabel 
1. 

Tabel 1: Prognose for udviklingen i bedriftsstruktur i dansk landbrug frem til 2008 

Dyrket areal, ha 1995 2008

Mindre end 5 ha 2 091 3 213
5-10 ha 11 348 5 794
10-20 ha 14 934 3 775
20-30 ha 10 361 4 789
30-50 ha 12 906 6 676
50-100 ha 12 135 8 685
Mere end 100 ha 4 997 8 212

Antal landbrugsbedrifter, totalt  68 772 41 144

Kilde: Landbrugets strukturudvikling – betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets 
strukturudvikling. Betænkning nr. 1351, 1998, tabel 33.  

Her tegnes et billede af forventninger om fortsat hurtig koncentration og dannelse af 
meget store bedriftsenheder som bærende i dansk landbrugsproduktion. På den anden 
side forventes også, at antallet af helt små bedrifter vil blive øget. 
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Samtidig må det forudses, at landbrugserhvervets bidrag til den samlede produktion og 
værdiskabelse i økonomien fortsat vil komme til at udgøre en stadig mindre andel. I den 
modelanalyse, som nærmere bliver behandlet i afsnit 3, indgår et grundscenarie 
kendetegnet ved uændrede markedsvilkår og politiske vilkår for landbruget i forhold til 
de nu kendte vilkår. Her forventes en reduktion af landbrugets samlede 
bruttoproduktion fra 1995 til 2010 på 8% og en reduktion i landbrugets beskæftigelse i 
samme periode på 41%. 

2.1.2 Den historiske omformning af landdistrikterne og den regionale udvikling 
Levevilkårene på landet har traditionelt været nært knyttet til forholdene i 
landbrugssektoren. Landdistrikterne har i høj grad levet deres eget liv, hvor den lokale 
befolkning boede, arbejdede, handlede og tilbragte fritiden i det omfang der i det hele 
taget var tale om fri tid. Også generationsskiftet var i stort omfang et lokalt anliggende, 
hvor ungdommen efter skolen kom ud at tjene eller i lære for derefter varigt at finde 
næring i nærheden. 

Det historiske billede af samfundet som sammensat af mange små lokalsamfund, der 
tydeligt var afgrænsede i forhold til hinanden, havde gyldighed så længe det 
økonomiske, sociale og kulturelle liv var stedbundet. Denne stedbundethed er imidlertid 
under opløsning, og de lokale samfund bliver stadig mindre selvtilstrækkelige.  

I landdistrikterne har den helt afgørende omstændighed bag opløsningen af den lokale 
stedbundethed været, at indbyggernes afhængighed af landbrugserhvervet er blevet 
stadig mindre. Eller udtrykt på en anden måde: Produktionsfaktoren Jord er blevet 
mindre afgørende for tilvejebringelsen af velfærd. 

Den proces har vidtgående konsekvenser. Sammen med opløsningen af 
stedbundetheden til jorden for størsteparten af befolkningens vedkommende og med den 
større materielle velstand i samfundet skabt ved vækst i industri og service er det i det 
hele taget blevet vanskeligere at tale om landdistrikter som en bestemt og 
meningsgivende størrelse. Det lokale tilhørsforhold bliver i det hele taget svagere, og 
arbejdspendlingen bliver et almindeligt vilkår – ikke kun for en stor del af befolkningen 
i periferien men for en stigende del af befolkningen overalt i det regionale mønster. Alle 
bliver del af et i geografisk henseende stadig større arbejdsmarked, som de bevæger sig 
stadig friere rundt på uden nødvendigvis at skulle ændre bopæl. Pendlingsstrømmene 
kommer således ikke ensidigt til at gå fra periferi til center. Det bliver mere eller mindre 
et vilkår for alle lokaliseringer – også i periferien – at der udvikler sig en betydelig 
indpendling. I et lille og homogent land som Danmark kan der faktisk gennem 
1980’erne og første del af 1990’erne konstateres en øget indpendling også i de egentlige 
udkantområder. Her er udpendlingen blot øget endnu mere, så nettopendlingen har 
udviklet sig negativt. Christoffersen (2003). 

Nedbrydningen af den lokale stedbundethed vedrører ikke alene arbejdet men også 
indkøb, kultur og sociale netværk. Bosætning på landet ophører også med at være givet 
for hele tilværelsen efterhånden som de unge tager afsted til byerne for at få en 
udannelse. På tværs af gamle grænser mellem land og by får mennesker nu langt hen ad 
vejen de samme erfaringer, kommer de samme steder og mødes som kolleger eller 
venner, som tilskuere til de samme arrangementer og som medlemmer af de samme 
foreninger.  

Denne udvikling rokker ved, hvordan vi i det hele taget opfatter os selv og vores forhold 
til andre. Johannes Nørregaard Frandsen (2001) diskuterer nogle perspektiver. Han 
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peger på, at grænsen mellem land og by var det »sted«, som fastholdt og producerede de 
kulturelle forskelle og grænsen mellem forskellige livssyn. By og land spejlede 
hinanden og garanterede på den måde hinandens eksistens som særlige kulturelle rum.  

Samtidig med, at land og by i økonomisk, social og kulturel henseende glider sammen 
lokalt, bringer udviklingen en ny regional modstilling med sig. Den kommer til at bestå 
mellem landenes centerområder og perifere områder.  

Når det økonomiske og sociale livs geografiske mønstre er blevet forandrede, ligger en 
afgørende forklaring i ændrede produktionsmåder. Der foregår en sektoriel forskydning 
fra landbrug og industri i retning af nogle moderne serviceerhverv. Noget 
gennemgående er, at den nye beskæftigelse er baseret på højt uddannet arbejdskraft. 
Meget taler for, at dette har rummet en drift i retning af koncentration af 
erhvervsforetagsomhed og beskæftigelse. Her er en væsentlig forklaring, at højt 
uddannet arbejdskraft med specielle kvalifikationer fungerer bedst på store 
arbejdsmarkeder. 

Når de geografiske konsekvenser af den stærkere tendens til koncentration af 
produktionen skal gøres op, er det afgørende, at sammenhængen mellem produktion og 
bosætning er blevet stadig mindre entydig. Det har åbnet for, at nye mønstre i den 
rumlige strukturering har udviklet sig. 

Figur 1: Hovedtendenser i den rumlige omstrukturering i Danmark siden 1980’erne 

Overordnet regionalt niveau • Klar koncentration af arbejdspladser og vis 
koncentration af befolkning i landets 
centerområder: Hovedstadsområdet i øst først fra 
1990’erne, Arhus-Vejle amter i vest over hele 
perioden. 

• Fra horisontal til vertikal regional arbejdsdeling i 
produktionen. Konvergens hvad angår 
branchestruktur men divergens hvad angår 
uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede. 

• Konvergens af indkomster mellem center og 
periferi. 

Arbejdskraftoplande • Stadig færre men større arbejdskraftoplande. Øget 
pendling. 

Kommuneniveau • Klar koncentration af arbejdspladser og vis 
koncentration af befolkning i de større 
kommuner. 

• Konvergens af indkomster kommunerne imellem. 

Lokalt niveau: Land/by • Dekoncentration af befolkning i landets 
centerområder, spec. i hovedstadsområdet. 
Koncentration af befolkning i landets periferi. 

• Nettopendling fra land til by. 
• Ubetydelig indkomstforskel mellem land og by. 

Lokalt niveau: Attraktivt/ikke 
attraktivt nabolag 

• Koncentration af moderne virksomheder med højt 
uddannet arbejdskraft 

• Social segregering 

Kilde: Christoffersen (2003). 
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Figur 1 sammenfatter hovedtendenser i den rumlige omstrukturering i Danmark siden 
1980’erne. Det skal understreges, at det er de helt overordnede tendenser, som skitseres, 
og at der på alle niveauer forekommer betydelige variationer i forhold til de 
gennemgående tendenser. 

Tendensen til koncentration af produktionen og arbejdspladserne er blevet tydeligere i 
1990’erne end det var tilfældet i 1980’erne. Konjunkturskiftet i begyndelsen af 
1990’erne kan meget vel være en forklaring på den tydeligere koncentration. Med de 
stærkere økonomiske konjunkturer kom ikke mindst en række nye vidensintensive 
produktioner inden for it, bioteknologi m.v. i stærk vækst, og produktionen på disse 
områder har i betydelig grad karakter af at være produktion for investering. Her må der 
forventes en relativt høj grad af konjunkturfølsomhed. I det omfang en sådan antagelse 
om konjunkturafhængighed har gyldighed kan der også være grund til varsomhed i 
forhold til ukritisk at fremskrive 1990’ernes ret entydige tendens til koncentration. 

Koncentrationen af produktionen er foregået på alle niveauer. Det er imidlertid en 
afgørende pointe i figuren, at der ikke har været en ligefrem sammenhæng mellem den 
rumlige omstrukturering af produktionen og den rumlige omstrukturering af 
bosætningen. Den anden side af denne frigørelse af boliglokaliseringen fra bindingen til 
produktionen og dens lokalisering er, at arbejdspendlingen er taget til i omfang. 

Både på overordnet regionalt niveau og på kommunalt niveau ses, at tendensen til 
bosætningskoncentration har været mindre markant end tendensen til koncentration af 
arbejdspladserne. 

Når der så til dette billede føjes resultaterne af analyser på lokalt niveau, jf. 
Christoffersen (2003), brydes dette mønster til en vis grad. Dårlige historiske data for 
arbejdspladslokalisering inden for kommunegrænserne har indebåret, at der ikke er 
gennemført en analyse tilbage til 1980 af udviklingen på lokalt niveau af 
arbejdspladslokaliseringen. Der findes imidlertid i slutningen af 1990’erne en tendens til 
samling af de enkelte kommuners arbejdspladser i kommunens største by og en hermed 
følgende nettopendling fra de omliggende landdistrikter til den største by. Hvad angår 
udviklingen på lokalt niveau i bosætningsmønsteret, så tegner der sig imidlertid et mere 
nuanceret billede. I landets centerområder og tydeligt i hovedstadsområdet har der været 
en stærkere befolkningsudvikling i landdistrikterne end i kommunernes hovedbyer. Det 
modsatte er tilfældet i landets udkantområder. Her har der decideret været en negativ 
befolkningsudvikling i kommunernes landdistrikter, mens befolkningsudviklingen i 
kommunernes hovedbyer nok også har været svag men dog alligevel stærkere end det 
var tilfældet i landdistrikterne. I forbindelse med et stort og voksende centerområde har 
landdistrikterne hermed til en vis grad fået karakter af forstadsområde med et socialt liv, 
som har mange fælles træk med centerområdets i øvrigt mere urbant lokaliserede 
parcelhusområder. Det hænger givetvis både sammen med ejendomsmarkedets store 
prisstigninger i centeret og trangen især hos børnefamilierne til at udnytte rekreative 
kvaliteter sammen med et arbejde i centerområdet muliggjort af effektiv adgang til 
pendling. I en udkantregion har landdistrikterne derimod ikke i nævneværdigt omfang 
fået sådan en funktion, og konsekvensen har da været udtynding. 

Denne regionale modstilling, hvor der i landets centerområder forekommer et pres, som 
leder til indoptagelse af landdistrikterne i byens sociale rum, mens det samme pres ikke 
findes i landets perifere områder, kommer også til udtryk hvad angår 
produktionsudviklingen. I landets centerområder findes der i betydeligt omfang 
arbejdspladser i landdistrikterne og mange af disse arbejdspladser findes uden for 
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landbruget og de dertil knyttede erhverv. I landets udkantområder findes der derimod 
færre arbejdspladser i landdistrikterne, og landbrugserhvervet vejer her tungere. Alt i alt 
findes størstedelen af landdistrikternes arbejdspladser i hovedstadsområdet eller i de 
største provinskommuner, og kun en mindre del af landdistrikternes arbejdspladser 
findes i de kommuner, som traditionelt benævnes landkommunerne. Christoffersen 
(2001). 

Perspektiverne i den regionale udvikling, som følger mønsteret i figur 1, er 
sammenfattet i figur 2. I kraft af afsvækkelsen af stedbundethed som afgørende for 
lokalisering, bestemmer måden hvorpå værdiskabelse foregår ikke længere så definitivt 
det social liv på stedet. Værdiskabelsens regionale organisering og det sociale livs 
regionale organisering bliver dermed ikke længere sammenfaldende. 

Figur 2: De regionale mønstre for værdiskabelse og socialt liv 

 Center Periferi 

Værdiskabelse 

Land 
 
By 

Rekreation 
 
Service 

Landbrug (evt. rekreation) 
 
Industri 

Socialt liv 

Land 
 
By 

Konvergens mod viden-
samfundets normer 

Konvergens mod industri-
samfundets normer 

Kilde: Christoffersen (2003). 

Det sociale liv tenderer at blive mere ensartet for mennesker, som bor i byen, og for 
mennesker som bor i de omliggende landdistrikter. I den forstand opløses modstillingen 
mellem land og by. Herved glider land og by dog i sagens natur ikke sammen i enhver 
henseende. Den værdiskabelse, som foregår på landet, har fortsat en anden karakter end 
den værdiskabelse, som kendetegner byerne. Dels fordi der trods alt fortsat findes 
afgørende forskelle i erhvervsstruktur, dels fordi jorden i stigende omfang bidrager til 
værdiskabelse gennem rekreation. 

Hvor land og by i nogle henseender glider sammen på det lokale niveau, så vokser der 
samtidig en afgørende modstilling frem mellem center og periferi. Denne anden 
modstilling optræder som en dimension på tværs af land/by dimensionen. Det sociale liv 
får gennemgående forskellig karakter i landets centerområder og i udkantområderne. 
Det hænger sammen med, at det er forskellige former for værdiskabelse, som har den 
afgørende strategiske betydning i de centrale og perifere regioner – vel at mærke for 
landdistrikter såvel som for urbane områder. Hvor eksportorienteret industri, som skal 
klare sig i forholdsvis stærk international konkurrence er afgørende for den 
erhvervsmæssige dynamik i de perifere regioner, så er centerregionerne mere præget af 
ny servicevirksomhed baseret på beskæftigelse af højt uddannet arbejdskraft. I Danmark 
har dette mønster ført til, at der har udviklet sig en stadig dybere regional 
uddannelseskløft mellem center og periferi, jfr. Christoffersen og Andersen (2002). 
Rationalet for økonomisk udvikling i periferien bliver hermed stadig og hurtig 
produktivitetsøgning gennem strukturrationalisering og udnyttelse af stordriftsfordele. I 
centrene gælder et andet rationale, hvor forskning og udvikling af nye produkter til nye 
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behov spiller en større rolle. Regionernes indbyggere kommer herved til at leve med 
stadig større indbyrdes forskelle, hvad angår personlige forudsætninger og hvad angår 
rationalet for, hvorledes velstand tilvejebringes og udvikles. Det kan virkelig komme til 
at udfordre relationerne mellem center og periferi. Ikke alene økonomisk men så 
sandelig også politisk og kulturelt. 

Indsigt i de regionale mønstre for værdiskabelse og socialt liv er af afgørende betydning 
for overvejelser om landdistriktpolitik. Hvis der eksempelvis ud fra en målsætning om 
fremme af beskæftigelse, indkomstdannelse og bosætning i landdistrikterne åbnes for 
lettere adgang til etablering af erhvervsvirksomhed i landdistrikterne, kan konsekvensen 
nærliggende blive, at der hovedsageligt fremkaldes effekter i storbyernes nærrekreative 
områder, men at der kun sker meget lidt i de perifere landdistrikter, hvor der ikke findes 
noget pres, som kan slippes løs. 

2.1.3 Strukturudviklingen i landbruget og konsekvenserne for den regionale 
udvikling  

Strukturudviklingen i landbruget påvirkes af markedsforholdene på markederne for 
fødevarer og af reguleringer af landbrugsproduktionen. I den sammenhæng er det af 
særlig betydning, hvorledes efterspørgslen efter fødevarer på de internationale markeder 
udvikler sig – herunder spørgsmålet om liberalisering af landbrugspolitikken bl.a. inden 
for EU. Samtidig afhænger udviklingen af initiativer, som på forskellig måde kan 
standse den strukturudvikling, som hele tiden pågår inden for landbrugsproduktionen. 
Begge forhold har betydning for udviklingen i landdistrikterne – størst for de områder, 
som er mest afhængig af den økonomiske aktivitet inden for landbruget og som er 
specialiseret inden for de grene af landbrugserhvervet, som påvirkes mest af givne 
forandringer i reguleringen af landbruget. 

I Danmark har konsekvenserne for den regionale økonomi af udviklingen inden for 
landbruget været analyseret i to sammenhænge. For det første gennemførte AKF og 
Fødevareøkonomisk Institut i 1997 for Fødevareministeriets udvalg vedrørende 
landbrugets strukturudvikling en analyse af de regionale konsekvenser af en fastlåst 
struktur i landbruget. For det andet blev der som led i forskningsprogrammet 
»Jordbruget i landdistrikternes økonomi og udvikling« foretaget fremskrivninger af den 
regionale udvikling frem til 2010 og af alternative scenarier for den regionale udvikling, 
især en analyse af konsekvenserne af en liberalisering af EU’s landbrugspolitik og af 
miljøregulering af landbruget. Nedenfor beskrives hovedresultaterne af disse analyser. 

Strukturudviklingen i landbruget 

I Strukturudvalgets rapport (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1998) 
analyseredes produktivitetsudviklingen i landbruget de forløbne ca. 30 år. På grundlag 
heraf opstilledes forskellige mulige fremtidige forløb under alternative forudsætninger 
om samfundets krav til landbruget. 

Da der er betydelige stordriftsfordele i landbruget, har strukturudviklingen (udviklingen 
mod færre og større bedrifter) i betydelig grad medvirket til den ganske høje 
produktivitetsvækst i de sidste 30 år. Den udvikling forventedes at fortsætte i fremtiden. 
Således forventedes de 65.000 bedrifter, der fandtes i 1995, at være reduceret til 41 000 
i 2008, hvis der ikke indføres nye begrænsninger for strukturudviklingen, jf. tabel 1. 



 81

Som alternativ til dette forventede forløb (kaldet grundforløbet) opstilledes i 
strukturudvalgets rapport fire forløb (eller »scenarier«) med forskellige grader af 
restriktioner på strukturudviklingen: 

1. Fastlåsning af bedriftsstrukturen på det nuværende niveau 

2. Begrænsning af den samlede svineproduktion 

3. Begrænsning af antal dyreenheder pr. bedrift 

4. Begrænsning af den direkte støtte pr. bedrift 

I analysen af de regionale konsekvenser (Jensen 1998) blev der taget udgangspunkt i 
scenario 1, fordi dette scenario gav den største reduktion i indkomst og beskæftigelse. I 
analysen sammenlignedes med grundforløbet.  

På nationalt plan vil en fastlåsning af strukturudviklingen for landbrugserhvervet føre til 
faldende produktivitetsudvikling i forhold til grundforløbet. Konsekvenser er på kort 
sigt voksende beskæftigelse (efterspørgslen efter fødevarer forudsættes uændret på kort 
sigt, dermed stiger beskæftigelsen, når produktiviteten falder), men faldende på længere 
sigt i takt med, at voksende priser på fødevarer fører til reduktion i efterspørgslen efter 
danske landbrugsvarer. 

De voksende priser på fødevarer fører til fald i de reale disponible indkomster, hvilket 
igen fører til lavere privat forbrug og dermed efterspørgsel efter dansk producerede 
varer. De voksende priser fører ligeledes til afsvækket konkurrenceevne overfor 
udenlandske fødevarer og dermed faldende efterspørgsel, produktion, indkomst og 
beskæftigelse. I takt med voksende arbejdsløshed falder lønningerne, hvilket til en vis 
grad modvirker forværringen i konkurrenceevnen overfor udlandet. Dermed sker en 
relativ styrkelse af eksporten af især industrivarer. 

I analyserne blev anvendt den nationale model ADAM (Danmarks Statistik 1996), som 
især kan benyttes i analyser af virkninger af strukturudviklingen på det korte og 
mellemlange sigt. Analyserne viser derfor overvejende negative virkninger af 
strukturudviklingen, fordi reduktionen i beskæftigelsen inden for landbrugserhvervet i 
modelberegningerne kun i ringe grad opvejes af stigende beskæftigelse inden for andre 
erhverv. Samlet opnås et fald i beskæftigelsen på ca. 60 000 personer – eller godt 2% af 
beskæftigelsen. Størst fald fås inden for landbrugserhvervet og i serviceerhvervene, som 
afhænger af udviklingen i efterspørgslen på hjemmemarkedet, mens udviklingen inden 
for industrien er mindre ugunstig, fordi eksporten går relativt frem på grund af forbedret 
konkurrenceevne. 

På længere sigt må det forventes, at faldet i beskæftigelsen begrænses i takt med 
tilpasninger på arbejdsmarkedet (faldende lønninger). Dog vil konsekvenserne på lang 
sigt fortsat være et fald i de reale disponible indkomster, fordi fødevarepriserne vil falde 
og indkomsterne i landbrugserhvervet er faldende. Da der ikke er foretaget analyser 
med en økonomisk model, som kan inkludere disse langsigtede tilpasningsprocesser, 
kan der ikke gives kvantitative skøn fra danske studier over de langsigtede 
konsekvenser af strukturudviklingen. 

De regionale konsekvenser er analyseret ved anvendelse af AKF’s  lokaløkonomiske 
model, LINE (Madsen et al. 2002), som fordeler de nationale resultater på kommuner. 
Det er især kommuner, som har en stor andel af produktionen inden for landbruget, som 
lider tab, dvs. landbrugskommunerne i Jylland og på øerne. Da industrien går relativt 
frem pga. eksportfremgang er det især kommuner med stor andel inden for 
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industriproduktion, som rammes mindre hårdt. Det er især kommuner i Øst- og 
Midtjylland, som klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Derimod klarer 
hovedstadsområdet og større byer sig ikke bedre end gennemsnittet. Det skyldes, at 
serviceerhvervene her vejer tungt, og at de ikke er så eksportorienterede.  

Landbrugsstruktur og regional velfærdsudvikling under forskellige politikscenarier 

De fleste analyser af den fremtidige regionale udvikling i Danmark vedrører 
koncentration eller dekoncentration af lokaliseringen, mens spørgsmålet om konvergens 
eller divergens i den regionale fordeling af velfærd ikke behandles. Den hidtil mest 
omfattende danske vurdering af den regionale udvikling i de kommende år er sket inden 
for rammerne af forskningsprogrammet »Jordbruget i landdistrikternes økonomi og 
udvikling« finansieret af Fødevareministeriets Strukturdirektorat. Analyserne inden for 
dette program fokuserer også på de regionale velfærdsmæssige aspekter. 

Inden for forskningsprogrammet er der udviklet et samlet modelsystem bestående af 
eksisterende modeller for den internationale økonomi (GTAP-modellen) og den danske 
økonomi (AAGE) og en ny model for den regionale og lokale økonomi (LINE) og 
landbruget (ESMERALDA). Modelsystemet er benyttet til at foretage en fremskrivning 
af den regionale udvikling frem til år 2010 – et såkaldt base-line forløb. Modelsystemet 
er ligeledes anvendt i en række scenarieanalyser, som viser hvorledes den regionale 
udviklingsforløb vil ændres i forhold til base-line forløbet, hvis forskellige sandsynlige 
afvigelser indtræffer/realiseres. 

Ser man på base-line forløbet tyder alt på, at landdistrikterne får en svagere udvikling, 
mens hovedstadsområdet og de største byer vil få fremgang. Udviklingen kan illustreres 
af nogle kort for udviklingen i bruttofaktorindkomsten efter produktionssted (figur 3), 
den disponible indkomst opgjort efter bopæl (figur 4) og folketallet (figur 5): 
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Figur 3: Den relative ændring i bruttofaktorindkomst fra 1995-2010, baseline scenario. 

Afvigelse i procent fra nationalt gennemsnit. 

 

-30.3 - -6.3
-6.3 - -2.4
-2.4 - 1.6
1.6 - 40.9
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Figur 4: Den relative ændring i disponibel indkomst fra 1995-2010, baseline scenario. 

Afvigelse i procent fra nationalt gennemsnit 

Kilde: Beregning med LINE (Madsen et al. 2001) og Hasler et al. (2002). 

 

-21.9 - -4.1
-4.1 - -0.5
-0.5 - 3.2
3.2 - 29.0
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Figur 5: Den relative ændring i folketal fra 1995–2010, baseline scenario.  

Afvigelse i procent fra nationalt gennemsnit 

Kilde: Danmarks Statistiks befolkningstal og -prognoser 

-23,0 - -5,2
-5,2 - -1,1
-1,1 - 3,1
3,1 - 22,3
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I fremskrivningen er forudsat, at efterspørgslen udvikler sig i overensstemmelse med 
kendte tendenser, hvor væksten koncentreres omkring udvikling inden for 
forretningsservice mv. og avancerede industriprodukter, mens udviklingen i 
efterspørgslen efter fødevarer og industriprodukter med begrænset forarbejdningsgrad er 
ubetydelig. Samtidig er det forudsat, at produktivitetsudviklingen følger kendte 
tendenser inden for erhvervene. Befolkningsudviklingen, som især har betydning for 
udviklingen i de lokale erhverv, følger Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Da 
serviceerhvervene er koncentreret i hovedstadsområdet og de større byer, mens 
produktionen af fødevarer og lavt forarbejdede industrivarer er koncentreret i 
landområder med relativt svage lokale centre og med relativt stor afstand til de større 
byer, vil den økonomiske udvikling koncentreres omkring hovedstadsområdet og de 
større byer. Samlet tyder alt på, at der vil være tendens til fortsat koncentration. 
Resultaterne i sammenfattet i nedenstående tabel 2. 

Til en vis grad vil befolkningsforskydninger »følge med« udviklingen i produktion og 
indkomst, dog afdæmpet (figur 5). Det betyder, at der i vækstområder vil være flere til 
at dele en større kage. Hermed vil vækstområder – i takt med tilflytning – få modificeret 
den stigning i indkomstniveau, der som udgangspunkt er relativt stærk. Det gælder for 
såvel den gennemsnitlige bruttofaktorindkomst som for den gennemsnitlige disponible 
indkomst. Omvendt vil fraflytning i områder med svag indkomstudvikling her 
modificere den relative tilbagegang i velfærdsniveau. 

Meget tyder imidlertid trods alt på, at der vil være tale om tendenser til divergens, fordi 
hovedstadsområdet, som ligger over landsgennemsnittet i indkomst, vil opnå større 
fremgang end landkommuner mv., som vil opnå tilbagegang i indkomsterne og som 
ligger under de gennemsnitlige indkomster.  

I forskningsprogrammet er der desuden gennemført en række forskellige delanalyser, 
som har til formål at vise, hvad der sker, hvis forhold i base-line udvikler sig anderledes 
end forventet. Der er dels tale om forandringer, som udspringer af markedsmæssige 
tilpasninger og dels forandringer, som er resultatet af politisk styring. Analysernes 
resultater er sammenfattet i tabel 2: 
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Tabel 2: Konsekvenser for indkomst ved base-line, markedsbestemte scenarier og 
scenarier for politisk styring 

  Hoveds
taden 
og 
større 
byer 

Mindre 
byer og 
opland
e til 
hoved-
staden 
og 
større 
byer 

Land-
kom-
muner 

Land-
brugs-
kom-
muner 

Udkant
kom-
muner 

Sårbare 
kom-
muner 

Udsatte 
kom-
muner 

Koncen-
tration/ 
dekon-
centra-
tion 

Kon-
ver-
gens/ 
diver-
gens1 

Basisscenario2 + ++ +/0 - - -- -- Koncen-
tration 

Diver-
gens 

Markedsbeste
mte scenarier: 

                

Liberal.scenari
o3 

+ ++ +/0 -- -- - - Koncen-
tration 

Diver-
gens 

Industri4 0 ++ 0 - - -- -- Koncen-
tration 

Diver-
gens 

Turisme5 + 0 - - 0 (++) (+) Dekon-
centra-
tion 

Diver-
gens 

Politisk styring:          

Velfærdscenari
o6 

0 + ++ - 0 -- -- Dekon-
centra-
tion 

Kon-
ver-
gens/ 
Diver-
gens 

Rekreativt7 + + 0 - - -- -- ? Kon-
ver-
gens/ 
Diver-
gens 

Miljøscenarier8 + + 0 - -- - - Koncen-
tration 

Diver-
gens 

1. Det bemærkes, at konklusionerne vedr. konvergens/divergens ikke bygger på 
modelberegninger, men alene egne skøn. 

2.  Hasler et al. (2002) 
3.  Hasler et al. (2002) 
4.  Andersen&Christoffersen (2002) 
5.  Zhang (2001) 
6.  Dam et al. (1997) 
7.  Andersen (2002) 
8.  Hasler et al. (2002) 

Nogle af scenarierne har direkte sammenhæng med udviklingen i landbruget – herunder 
størrelse og sammensætning af bedrifterne. Det kan bl.a. antages, at en fastholdelse af 
produktionsstrukturen har betydning for udviklingen inden for turismen i 
landområderne (turismescenariet) ligesom landområdernes funktion som 
bosætningsområder også påvirkes af landbrugets produktionsstruktur (det rekreative 
scenario). 
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Ser man på markedsbestemte forandringer, er der i forskningsprogrammet gennemført 
analyser af liberalisering af EU’s landbrugspolitik (Hasler et al.2002), sandsynlige 
udviklingstendenser for industrien (Andersen&Christoffersen 2002) samt turismen 
(Zhang 2001). Det bemærkes, at analyserne ikke er udtømmende, fordi en række 
realistiske scenarier ikke er medtaget, fx ændringer i udviklingen inden for andre 
erhverv, fx serviceerhvervene. 

Hvis der gennemføres en liberalisering af EU’s landbrugspolitik, vil der for landet som 
helhed ske en fremgang i såvel produktion som i disponible indkomster. Forbedringen i 
produktionen opstår, fordi reduktionen i landbrugsproduktionen giver plads til anden 
produktion. Samtidig vil faldende fødevarepriser medføre en fremgang i de reale 
disponible indkomster. Set ud fra en regional betragtning vil især 
»landbrugskommuner« ligge under den nationale udvikling og i visse situationer lide 
direkte tab, mens større byer og især hovedstadsområdet vil få fremgang pga. fordelene 
ved en afsvækket prisudvikling for fødevarer og forøget produktion inden for andre 
sektorer.  En liberalisering af landbrugspolitikken vil med andre ord føre frem en 
koncentration af den økonomiske aktivitet sammenlignet med base-line. 

Om en liberalisering af landbrugspolitikken i EU vil føre til stigning i forskellene i 
disponible indkomster afhænger af, om der sker en tilpasning af befolkningens størrelse 
og sammensætning. Umiddelbart vil gennemsnitsindkomsten i landbrugskommunerne 
falde, dvs. der vil være en tendens til divergens. Hvis befolkningen i 
landbrugsområderne falder, vil faldet i de gennemsnitlige indkomster til en vis grad 
blive begrænset. Og hvis fraflytningen er tilstrækkeligt stor, kan der ske en indsnævring 
af indkomstforskellene, dvs. konvergens. I analyserne er der ikke regnet på ændringer i 
folketal, der vil gør det umuligt at slutte noget endegyldigt i spørgsmålet om 
konvergens/divergens, men alt tyder på, at der vil være tale om divergens. 

Inden for turisme (Zhang (2001)) har visse landområder en række fordele, fx adgang til 
strande og naturområder. For disse landområder vil turismen kunne skabe 
arbejdspladser og dermed fastholde (en del af) befolkningen i disse områder, typisk har 
lavt folketal/lav økonomisk aktivitet pr. kvadratkilometer. Hvor vidt turistarbejdspladser 
vil medvirke til konvergens af indkomster er derimod tvivlsomt. Turistarbejdspladser er 
lavtlønsarbejdspladser på grund af lav uddannelsessammensætning og 
sæsonafhængigheden. Nye arbejdspladser inden for turismen kan dermed medvirke til at 
sænke gennemsnitsindkomsten for de beskæftigede i et landområde. En divergens i 
levevilkårene er derfor mest sandsynlig. 

Selv om turismen således synes at repræsentere en selvstændig udviklingsmulighed for 
en række landområder er effekten afhængig af en balanceret udvikling i 
landbrugserhvervet – herunder strukturudviklingen i landbruget. En fastholdelse af 
produktionsstørrelserne kan i sig selv være et element i opretholdelse af en særlig kultur 
i landområderne, som i sig selv er en turistattraktion. Ligeledes er der en tydelig 
sammenhæng mellem udviklingen af et bæredygtigt miljø i landområderne og 
landområdernes rolle som turistområder. 

Også politisk vedtagne forandringer kan påvirke den økonomiske udvikling. I det 
såkaldte velfærdsscenario (Dam et al. 1997) analyseres, hvorledes samtidige 
reduktioner i offentlige udgifter og indtægter vil påvirke den økonomiske aktivitet. I det 
såkaldte Rekreative scenario ses på konsekvenserne af initiativer til forbedring af 
landområderne som bosætningsområder (Andersen 2002) – fx skovrejsning, etablering 
af rekreative områder mv. I Miljøscenariet er fokus på landbrugets miljøproblemer 
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(Hasler et al. 2002) – og de lokaløkonomiske konsekvenser af en sådan regulering. 
Virkningerne afhænger af miljøreguleringens udformning og hvilken type 
landbrugsproduktion reguleringen rettes imod. 

Initiativer til forbedring af landområderne som bosætningsområder (Andersen 2002) – 
fx skovrejsning i bynære landområder, etablering af rekreative områder mv. – vil øge 
indflytningen eller vil medvirke til at fastholde befolkningstallet. Øget befolkning vil 
skabe arbejdspladser, hvilket igen styrker bruttofaktorindkomst og de disponible 
indkomster. Om skovrejsning fører til koncentration eller dekoncentration afhænger af, 
hvor skovrejsning gennemføres. Og om det vil medvirke til at udjævne indkomsterne er 
et spørgsmål om a) hvor skovrejsningen foretages (i højindkomst- eller 
lavindkomstkommuner), b) hvor høj gennemsnitsindkomsten er for indflytterne 
(højindkomstgrupper er tilsyneladende mere villige til at flytte efter skovområder end 
andre grupper) og c) hvor højt indkomstniveauet er for de servicearbejdspladser, som 
etableres i den offentlige og private sektor.  

Det rekreative scenario kan således ses som en selvstændig udviklingsmulighed for en 
række landområder, men samtidig også afhængig af landbrugets strukturudvikling. En 
fastholdelse af produktionsstørrelserne inden for landbruget er formentlig også et 
væsentligt element i opfattelsen af landområderne som rekreative områder. I analysen 
ses på faktorer, som fremmer tilflytning til landområder – om end der ikke har været 
gennemført egentlige kvantitative analyser af strukturudviklingens betydning for 
flytningerne. 

I miljøscenariet med fokus på landbrugets miljøproblemer (Hasler m.fl. 2002) er 
konklusionen, at tab af arbejdspladser er koncentreret til kommuner med relativ høj 
landbrugsproduktion. Virkningerne afhænger af miljøreguleringens udformning og 
hvilken type landbrugsproduktion reguleringen rettes imod, men vil efter alt at dømme 
føre til koncentration. Afhængig af påvirkningen af fraflytningen vil miljøregulering 
formentlig føre til divergens. 

Hvor vidt miljøproblemerne har en sammenhæng med strukturen i landbruget er ikke 
analyseret inden for rammerne af dette projekt. 

Sammenfattende peger analyserne i retning af koncentration af den økonomiske 
udvikling. Væksten frem til år 2010 vil koncentreres i hovedstadsområdet og de større 
byer, mens udviklingen i landkommuner og landdistrikterne vil være under 
gennemsnittet. 

Analyser af forskellige realistiske markedsbestemte forandringer viser tendens til 
yderligere koncentration – om end billedet ikke er entydigt. Parallelt hermed er der i de 
markedsbestemte scenarier også overvejende tendens til forøgelse af 
indkomstforskellene, dvs. divergens. 

I scenarier som udtrykker politisk styring er billedet mere sammensat, idet virkningerne 
både på koncentration/dekoncentration og konvergens/divergens meget afhænger af 
udformningen af de politiske tiltag. 

Hvorvidt den regionale udvikling vil blive præget af konvergens eller divergens 
afhænger dog i høj grad af, hvorledes initiativerne udformes og de afledte 
befolkningsforskydninger. Hvis folketallet vokser i områder med koncentration af 
produktion og beskæftigelse, vokser gennemsnitsindkomsten ikke nødvendigvis mere 
end landsgennemsnittet og skaber dermed ikke forskydninger i indkomstfordelingen.  
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2.1.4 Landbruget og livet i landdistrikterne. Nogle fremtidsperspektiver  
Da den moderne fysiske planlægning tog form i Danmark omkring 1970, var det en 
ambition at skabe et optimalt bymønster, så der sikredes borgerne overalt i landet en 
ligelig og effektiv adgang til offentlig service og til job. Der udvikledes i 1970’erne en 
forestilling om, at velfærdsstaten gennem planlægning faktisk kunne skabe et harmonisk 
og hierarkisk bymønster, så der jævnt fordelt over hele landet fandtes byer på forskelligt 
niveau i byhierarkiet. Borgerne kunne så få tilfredsstillet deres behov for lokal service i 
den nærmeste by og for regional service i den nærmeste by på næste niveau i hierarkiet 
og så fremdeles. Den fysiske planlægning i Danmark blev udviklet ovenpå en 
kommunalreform i 1970, som drastisk reducerede antallet af kommuner fra 1300 til 275 
og forenede land og by på lokalt niveau inden for den samme kommunegrænse. Det 
skete på et tidspunkt med særdeles høj økonomisk vækst og voldsom ekspansion af 
velfærdsstatens servicesektorer. Der dannede sig under denne udvikling en stærk 
fremskridtstro og en vished om, at udviklingen førte samfundet hurtigt i retning af en 
moderne normaldansk tilstand, hvor alle var kommet med på fremskridtet. 

Da den rumlige udvikling i 1970’erne var præget af decentralisering, var det også 
muligt at fastholde en tro på, at planlægningen faktisk virkede. Udviklingen bevægede 
sig i samme retning som beskrevet i planerne. Fra 1980’erne, hvor koncentration blev 
den dominerende tendens i den regionale udvikling, måtte tiltroen til planlægningen 
som absolut styringsredskab i sagens natur svinde ind. 

Et var, at de oprindelige ideale forestillinger om det gode bymønster mistede realisme. 
Noget andet og mere principielt var, at det i det hele taget blev mindre indlysende, hvad 
der i det hele taget skulle forstås ved et bymønster. Det hænger sammen med 
stedbundethedens ophør. Det er ikke længere det almindelige livsvilkår, at menneskers 
dagligdag udfolder sig inden for rammerne af et lokalt samfund. Bopæl, arbejdssted, 
uddannelsessted, sted for indkøb og kulturelle oplevelser er blevet adskilt i rumlig 
henseende, og det enkelte menneske bevæger sig mere frit rundt, men oplever ikke 
længere en endimensional hierarkisk struktur, som bymønstertankegangen tilsiger. 

De geografiske uligevægtsforhold, som har ledt til koncentration af produktion, 
arbejdspladser og befolkning, er ikke i Danmark blevet fulgt af geografisk polarisering 
hvad angår velfærd og indkomster. Tværtimod har hovedtendensen de seneste par årtier 
gået i retning af konvergens i indkomstniveauer både når der ses på forholdet mellem 
center og periferi i Danmark og når der ses på udviklingen i indkomstforskelle mellem 
kommuner. På lokalt niveau findes i dag kun ubetydelige forskelle i indkomstniveau 
mellem beboerne i en kommunes hovedby og beboerne i kommunens landdistrikter. 

Indkomst-konvergensen er klart blevet understøttet af velfærdsstatens økonomiske 
udligningsordninger, og specielt i de seneste år ser der ud til, at de disponible 
indkomster i højere grad end arbejdsindkomsterne har konvergeret. På den anden side 
forekommer det også, at der i Danmark er udviklet et markedsøkonomisk system, som 
er kendetegnet ved en udstrakt evne til at skabe en velfærdsmæssig afbalancering. Der 
sker dels i kraft af befolkningsbevægelser over tiden dels ved en stadig mere vidtgående 
pendling. 

Den kommunale samfundsøkonomiske model, LINE, som er opbygget i AKF, har i 
2002 fået tilføjet en funktion, så der i en del af modellen også kan foretages 
modelkørsler på subkommunalt niveau. Det gør det muligt at beregne 
indkomstkonsekvenser ikke blot for de enkelte kommuner men også for henholdsvis 
den største by, de øvrige byer og landdistrikterne i den enkelte kommune af ændringer i 
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bagvedliggende forhold som skatter, offentlige overførselsordninger og 
erhvervspolitiske tiltag. 

Der er gennemført en række modelkørsler, hvor forskellige scenarier for reformer af 
velfærdsordninger bliver regnet igennem. Scenarierne er vilkårligt valgt, og reformer i 
anden og eventuel modsat retning kan være lige så sandsynlige. Sådan som scenarierne 
er formuleret, er det gennemgående, at de repræsenterer et skridt i retning af en mere 
liberal udgave af velfærdsstaten. Der beregnes således konsekvenser af reducering af 
indkomstskattetrykket og af fradragsmulighederne ved beregning af indkomstskat. 
Ligeledes analyseres konsekvenserne af reduktion af sociale overførselsydelser og af 
landbrugsstøtte. Resultaterne er nærmere beskrevet i Christoffersen (2003). Figur 3 
sammenfatter resultaterne. 

Figur 3: Regionale konsekvenser på overordnet og lokalt niveau af udvalgte hypotetiske 
velfærdspolitiske reformer: Vindere og tabere af det regionale omfordelingsspil 

  Center/periferi By/land 

1.  Reduktion af sats for betaling af indkomstskat  Center  By 
2.  Reduktion af skatteværdi af retten til rentefradrag 

i indkomstbeskatningen 
 Center  By 

3.  Øgning af det personlige bundfradrag ved 
beregning af indkomstskat 

 Periferi  Land 

4.  Fjernelse af retten til at fradrage transportudgifter 
ved opgørelse af indkomst til personbeskatning 

 _  By 

5.  Reducering af niveauet for trangsbestemt social 
bistand 

 Periferi  Land 

6.  Reducering af niveauet for sociale pensioner  Center  Land 
7.  Reducering af indkomstuafhængigt børnetilskud  Center  By 
8.  Fjernelse af landbrugsstøtte  Center  By 

Det gennemgående resultat af de gennemførte modelkørsler er, at hvis velfærdssystemet 
reformeres i liberal retning, så vil landets centerområder vinde i forhold til landets 
udkantområder. Dette resultat er helt i overensstemmelse med de resultater, som er 
præsenteret i afsnit 3.  

Når der så i modelanalysen inddrages en sondring mellem land og by inden for 
kommunegrænserne, fremkommer på lokalt niveau det resultat, at byen vil vinde i 
forhold til landdistrikterne. Der gives dog også mulige reformer i liberal retning, som i 
rumlig henseende vil have modsatte fordelingskonsekvenser. Det er tilfældet hvis 
lettelser af indkomstskatten sker entydigt i bunden, hvor alle får samme absolutte 
udbytte. Hvis indkomstskatten lettes ved øgning af personfradraget frem for ved 
satsreduktion, vil de disponible indkomster relativt set øges mere i udkantområderne 
end i centerområderne, og ligeledes vil de relativt set øges mere i landdistrikterne end i 
byen. Det er også tilfældet, hvis indkomstoverførsler, som særligt er rettet mod former 
for social trang, der samles i de større byområder, reduceres. Reduceret niveau for 
kontanthjælp har eksempelvis sådan en effekt.  

De viste resultater fra modelanalyserne er interessante at overveje i sammenhæng med 
de mønstre, som ovenfor er beskrevet i figur 1. I landets centerområder, hvor en 
stigende del af befolkningen søger til, foregår der på lokalt niveau en decentral 
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udvikling. Her er befolkningsudviklingen stærkere i landdistrikterne end i de store 
bydannelser. Omvendt findes på lokalt niveau en klar tendens til centralisering i landets 
udkantområder, hvor der i det hele taget er et meget svagt befolkningspres. Hvis 
samfundsudviklingen i de kommende år bevæger sig yderligere i liberal retning, så vil 
det gennemgående betyde, at centerområderne i landet vil blive styrket i forhold til 
udkantområderne. En sådan udvikling kan nærliggende komme til at indebære, at der i 
centerområderne yderligere vil udvikle sig et pres på udnyttelsen af landdistrikterne til 
bosætning. Derimod vil en yderligere afsvækkelse af landets udkantområder i 
særdeleshed føre til, at landdistrikterne her vil blive mærket af tilbagegang og tendens 
til affolkning. 

I et sådant fremtidsperspektiv vil det være venteligt, at der kan udvikle sig forskellige 
regionale mønstre hvad angår strukturudviklingen i landbruget. For så vil der i stigende 
omfang i centerområdernes landdistrikter vise sig ønsker om boformer og 
bedriftsformer, som afspejler »bymenneskers« forestillinger og ønsker. Her vil 
småbedrifter for mennesker, som ikke har deres hovedindkomst fra landbrug, indgå. 
Derimod vil der ikke udvikle sig et tilsvarende pres i udkantområdernes landdistrikter, 
hvor den gennemgående tendens til hård effektivisering og stordrift derfor vil blive 
mere enerådende. 

Sådan en udvikling kan vise sig at blive selvforstærkende. Når en stigende del af 
beboerne i centerområdernes landdistrikter bekender sig til en anden tænkemåde end 
landbrugssektorens rationelle effektivitetstankegang, vil modstanden mod det 
traditionelle landbrugs videre ekspansion også blive stærk her. Der vil i stigende 
omfang vise sig reaktioner over for større landbrugsbedrifter, som belaster 
naturomgivelserne. Det kan lede denne form for landbrug yderligere i retning af de dele 
af landet – udkantområderne – hvor sådanne hindringer ikke er til stede i samme 
omfang. 
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2.2 Om värdering av kollektiva nyttigheter 
  Erik Fahlbeck, Sveriges lantbruksuniversitet 

2.2.1 Sammanfattning 
Livsmedelsproduktion och lantbruksverksamhet innebär ofta att s.k. kollektiva varor tas 
fram i samband med annan verksamhet. Under senare åren har ett flertal OECD-länder 
infört offentligt finansierad verksamhet riktad mot produktion av s.k. kollektiva varor. 
Eftersom dessa ”varor” inte produceras och säljs genom de traditionella marknads-
mekanismerna är det svårt att beräkna såväl deras förekomst som kostnader för att få 
fram dem och efterfrågan på dem. Därmed blir det givetvis mycket svårt att ta fram och 
utvärdera lämpliga offentliga program för dessa ”varor”. Man brukar anta att dessa 
företeelser produceras i en, ur samhällets synvinkel, alltför liten mängd. Trots en rik-
haltig teoretisk litteratur om hur man principiellt kan analysera och beräkna värdet av 
och tillhandahållandet av dylika ”varor” har det genomförts ett synnerligen begränsat 
antal empiriska studier inom detta område i Norden. Den metod som främst prövats är 
att genom enkäter/intervjuer tillfråga människor om deras värdering av s.k. kollektiva 
varor. Trots att denna metod är ifrågasatt och trots att kritiken mot den är substantiell 
verkar den dock vara en på många sätt enkel och lovande form för att undersöka efter-
frågan på eller värdet av dessa varor. Alternativa metoder att mäta värdet av s.k. kollek-
tiva varor har även de sina påtagligt svaga sidor och några som kan tyckas teoretiskt 
mer tilltalande är betydligt svårare att genomföra, jämfört med betalningsvillighets-
studier. En väg som fortfarande tycks hoppingivande är dock att på olika sätt försöka 
ändra äganderätter och/eller andra regler så att det som tidigare sågs som en kollektiv 
vara istället kan omformas till en privat vara. 

2.2.2 Inledning 
Följande PM ingår i ett nordiska temaprojektet om lantbrukets framtida roller. Syftet 
med skriften är att ta fasta på de erfarenheter som finns inom Norden, när det gäller 
kvantifiering, värdering och betalning för kollektiva nyttigheter. 
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Efter en inledande diskussion om kollektiva nyttigheter och jordbrukets framtida roller 
redovisas teoretiska utgångspunkter för kvantifiering och värdering av kollektiva 
nyttigheter. Därefter redovisas de empiriska studier som författaren hittills lyckas få tag 
på och avslutningsvis förs en diskussion om olika sätt att betala för kollektiva nyttig-
heter. 

2.2.3 Kollektiva nyttigheter och jordbrukets framtida roller 
Under det senaste decenniet har alltfler intresserat sig för lantbrukets ”produktion” av 
vad som av ekonomer ofta kallas kollektiva nyttigheter. Olika intressenter har dock 
närmat sig området med skilda begreppsapparater. Vad vissa kallar kollektiva nyttig-
heter kan andra kalla ”icke-varor” (non-commodities), delar av jordbrukets s.k. multi-
funktionalitet eller delar av jordbrukets ”nya uppdrag”. Teoretiskt är kollektiva nyttig-
heter ett tämligen väl definierat begrepp medan multifunktionalitet och ”icke-varor” inte 
alls är det. Gemensamt för lantbruksrelaterade diskussioner är dock att man talar om 
”produktion” av annat än mat och fibrer. 

En internationell diskussion 

OECD har under senare år bedrivit att aktivt arbete för att åstadkomma en gemensam 
referensram och begreppsapparat inom området, (se t.ex. OECD, 2000 och OECD, 
2001). En av anledningarna till detta arbete är att OECD-länderna utökat såväl offent-
liga stöd riktade mot dessa åtgärder, som en diskussion inom ramen för WTO, om att 
sådana stöd inte skall omfattas av ambitionerna att avreglera jordbruket. Argumentet 
från flertalet OECD-länder är att avregleringar av jordbruksstöd hotar många av de 
värden som samhället/medborgarna upplever relaterat till jordbrukssektorn. Med andra 
ord menar man att många av de s.k. kollektiva varor som är förknippade med livs-
medelsproduktionen hotas av det pågående avregleringsarbetet inom WTO. Inom 
OECD syns en ambition att klargöra vilka stöd och åtgärder som verkligen kan moti-
veras med multifuntionalitet eller karaktären av kollektiv nyttighet. 

Eftersom flera andra länder inom WTO underkänner eller starkt ifrågasätter de argu-
ment som många OECD-länder lägger fram inom detta område har det funnits ett 
uppenbart behov av att få ökad klarhet i debatten. Det må vara hur det vill med giltig-
heten i OECD-ländernas argument, de må ha infört stöd till s.k. kollektiva nyttigheter av 
ren omtanke om dessa företeelser eller de må ha infört stöden efter påtryckningar från 
intressegrupper i akt och mening att fortsatt stödja lantbrukarnas inkomster, i denna PM 
lämnas den frågan obehandling. 

Strukturutveckling och nya roller 

Strukturutvecklingen inom jordbruket i många OECD-länder är tämligen entydig. Även 
om det skiljer sig en hel del mellan de nordiska länderna finns många gemensamma 
drag belysta i en nyligen publicerad dansk studie, Christoffersen og Madsen, 2003.. Den 
traditionella livsmedelsproduktionen blir alltmer specialiserad och en allt lägre andel av 
jordbruksföretagen står för en allt större andel av livsmedelsproduktionen. Inom denna 
kategori lantbruksföretag ser vi alltså en tendens till ökad storskalighet, ökad intensitet 
och ökad specialisering. Jordbruksverksamheten drivs här av ekonomiska skäl. 

Samtidigt minskar antalet och andelen ”traditionella familjeföretag” inom jordbruket i 
OECD-länderna. I många länder stiger dock antalet ”hobbyjordbruk”, dvs. antalet 
mycket små jordbruk ökar. Dessa jordbruk står dock ofta för en mycket liten del av 
livsmedelsproduktionen. Produktionen på dessa jordbruk är sällan ”kommersiellt gång-
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bar”, i den meningen att verksamheten syftar inte till att i huvudsak försörja den som 
brukar marken. Även om den småskaliga produktionen i många fall kan vara lönsam i 
sig själv så är det uppenbart att den här typen av jordbruksproduktion inte uppstår i akt 
och mening att trygga någon försörjning. Snarare kan den ofta utgöra en del i en livsstil 
för brukarna, där helt andra områden genererar de för hushållet betydande inkomsterna. 

Den tudelning som strukturutvecklingen innebär har givetvis stor betydelse för de flesta 
av de företeelser som ryms inom begreppen jordbrukets multifunktionalitet, livsmedels-
produktionens kollektiva varor eller jordbrukets framtida uppdrag. 

I takt med stigande inkomster lägger vi allt mindre av vår disponibla inkomst på livs-
medel och alltmer på ”annat”. Det framtida jordbruket kommer därmed att producera 
alltmer ”annat”. Ökat ekonomiskt utrymme ger större möjligheter att efterfråga renare 
miljö, estetiska landskap, bevarande av kultur och andra upplevelsebaserade önskemål. 
Frågan är vilken roll staten skall ha i denna utveckling? 

2.2.4 Teoretiska utgångspunkter för kollektiva nyttigheter 
Inom OECD har sedan flera år ett tämligen omfattande arbete lagts ner på att skapa en 
gemensam och transparent teoretisk bas för diskussionerna om kollektiva nyttigheter 
och ”icke-varor” inom jordbruksområdet. Huvudsyftet med diskussionen tycks vara att 
använda den för att ta fram sådana stöd och regleringar som kan anses acceptabla inom 
WTO och i relation till andra länder. Omvänt kan man lika väl, eller kanske ännu hellre, 
se det som att OECD vill definiera åtgärder och stöd som inte kan motiveras med 
hänsyn till multifuntionalitet eller s.k. kollektiva nyttigheter. Man vill därmed motivera 
åtgärder med att de leder till ökad ekonomisk effektivitet eller högre måluppfyllelse än 
någon annan form av ingripande. 

I denna PM ges endast en ytterst övergripande presentation av den teoretiska referens-
ramen rörande multifunktionalitet och kollektiva nyttigheter. Den finns väl beskriven i 
framförallt OECD 2001, medan samma och delvis andra delar framkommer i OECD 
2000, OECD 2002, Alder 2001, Challen 2001, Meister 2001 och Burell 2001. Centrala 
delar i den teoretiska utgångspunkten är begreppen ”samproduktion” (jointness), mark-
nadsmisslyckande och kollektiva varor. 

Med andra ord tar man i huvudsak fasta på huruvida det samtidigt uppstår ”produktion” 
av ”icke-varor” och vanliga varor, samt om man kan beskriva dessa ”icke-varor” i 
termer av s.k. marknadsmisslyckanden och slutligen om ”icke-varorna” också är s.k. 
kollektiva varor. 

Den effektiva marknaden som norm 

Utgångspunkten är alltså att lägga fast någon form av kriterier som stegvis skall var 
uppfyllda för att det i slutändan skall vara befogat med offentliga medel riktade mot 
”icke-varorna”. OECDs teoretiska referensramen utgår därmed från samma perspektiv 
som traditionell nationalekonomi. Man definierar problem och lösningsförslag genom 
att tolka de företeelser man är intresserad av med hjälp av traditionell mikroteori och de 
begrepp som där används. 

Tydligast kanske detta märks i diskussionen av vad som är ett s.k. marknadsmiss-
lyckande och en s.k. kollektiv nyttighet. Ur det traditionella mikroekonomiska perspek-
tivet uppstår ett marknadsmisslyckande när verkligheten avviker från de förutsättningar 
som teorin anger, (se t.ex. traditionella läroböcker i mikroekonomi som Pindyck and 
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Rubinfeldt, 2001). Med andra ord är marknadsmisslyckanden sådana företeelser där 
verkligenheten inte stämmer med kartan och kartan ändå utgör norm. 

Delvis är detta givetvis en semantisk fråga. I någon mening kanske det inte spelar någon 
större roll om man kallar en viss företeelse för marknadsmisslyckande eller för mark-
nadslyckande. Man kan dra en parallell till att beskriva ett glas med vatten som halv-
tomt eller halvfullt. Huruvida glaset är fullt eller tomt, eller för den delen huruvida 
marknaden misslyckas eller lyckas beror givetvis på vad man har som norm. Normen 
har betydelse för ordvalet men inte för företeelsen som sådan. Mängden vatten i glaset 
ändras inte om man kallar det för halvfullt istället för halvtomt. 

På motsvarande sätt kommer inte de företeelser som OECDs diskussion riktar sig mot 
att ändras om vi byter termen marknadsmisslyckande till något annat. Däremot är det 
tydligt att terminologin styr tanken mot en föreställning om att marknaden ”borde” ha 
lyckats och att det därmed finns en stor potential att uppfylla. Även om denna utgångs-
punkt inte omfattar alla delar av ekonomiäment så är den väl etablerad i den traditio-
nella teoribasen, den som Randall kallar ”neoklassisk/rationell/planerande” inriktning, 
Randall 1999. På motsvarande sätt har man på senare år även infört begreppet ”stats-
misslyckande” (governmental failure). Även här jämför man med en teoretisk situation 
där man lyckas nå ”den bästa av världar” och när man inte når ända fram har man 
”misslyckats”. 

För den typ av företeelser som studeras här kan vi därmed ha en situation där vi på 
traditionella marknader säljer ”traditionella varor”, t.ex. nötkött, som inkluderar delar av 
de komplexa ”varor”, t.ex. biologisk mångfald, som kallas kollektiva och ändå klassas 
det som marknadsmisslyckande, eftersom handeln sammantaget inte motsvarar de 
grundläggande förutsättningarna för en så kallat effektiv marknad. Hogde, 2000 ana-
lyserar sådana exempel och ytterligare former där efterfrågan kan kanaliseras genom 
olika former av vad man kan kalla indirekta marknader. Även om utgångspunkten är en 
annan diskuterar också Challen 2001 sådana exempel. En parallell diskussion finns i 
Fahlbeck 1995. 

OECD:s ansats 

OECD föreslår alltså, här kraftigt förenklat, en sorts trestegsmetod för hur man skall 
arbeta med offentlig verksamhet riktad mot ”icke-varor”, OECD 2002. Inledningsvis 
anses det viktigt att undersöka produktionssambanden mellan den ”icke-vara” man är 
intresserad av och produktionen av någon traditionell vara. Om det verkligen är så att 
den ena inte kan produceras utan att man samtidigt får den andra (dvs. om vi verkligen 
har ”jointness in production”) kan det vara motiverat att titta vidare på företeelsen. Är 
det däremot möjligt att producera den ena utan att samtidigt få den andra så skall man 
istället eftersträva att styra åtgärder så att man just ”avlänkar” produktionen av de två 
(eller flera) olika ”varorna”. 

Om man nu konstaterat att det verkligen råder en fullständig samproduktion (jointness) 
så blir nästa steg att undersöka om det är så att det samtidigt är frågan om ett så kallat 
marknadsmisslyckande. Utgångspunkten är då att man vill undersöka om ett marknads-
misslyckande uppstår till följd av att man inför lägre priser, t.ex. internationella priser 
på livsmedel. 

Här menar OECD att man skall uppskatta efterfrågan på ”icke-varan” och om efter-
frågan justerad för eventuella negativa externa effekter är lägre än produktionskost-
naden minus världsmarknadspriset så existerar inte något marknadsmisslyckande (i 
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kondenserad form presenteras grundidéerna i två flödesscheman på sidorna 62–64 i 
OECD, 2002, men resonemangen diskuteras på fler ställen i den rapporten). Grund-
tanken tycks vara att det inte föreligger något markandsmisslyckande om efterfrågan är 
så låg att den inte täcker kostnaderna för det billigaste sättet att få det man vill ha. 

Om man nu har en beräknad kostnad som understiger efterfrågan menar OECD att man 
dessutom skall undersöka om det går att bryta produktionskopplingen mellan en vanlig 
vara och den företeelse man är intresserad av. Man skall i så fall beräkna kostnaden för 
att åstadkomma system där man inte har samproduktion. Därefter beräknas efterfrågan 
på enbart de företeelser som verkligen av nödvändighet är samproduktion. Först när 
man tagit hänsyn till dessa kostnader och jämfört dem med produktionskostnaderna 
minus världsmarknadspriserna kan man avgöra om det verkligen föreligger ett s.k. 
marknadsmisslyckande.8 

Om man väl lyckats identifiera sådan verksamhet, eller sådana företeelser som i den här 
meningen klassas som marknadsmisslyckanden, kan man sedan börja arbetet med att 
utforma åtgärder riktade mot företeelsen. Man skall alltså utforma stöd och regleringar 
så att de tydligt riktar sig mot den kollektiva nyttigheten utan att samtidigt gå till en 
”vanlig vara”. När man gjort vad man kunnat för att skilja på stöden efter denna princip 
kan det alltså fortfarande vara motiverat att stödja ”vanliga varor”, om man i produk-
tionen av dessa samtidigt får fram en kollektiv vara som kan anses vara ett marknads-
misslyckade. Åtgärder riktade mot den kollektiva varan skall dock vara så lite produk-
tionsdrivande och handelsstörande som möjligt, när man tar hänsyn till alla kostnader, 
inklusive transaktionskostnader, förknippade med regleringen eller stödet. 

2.2.5 Empiriska studier: utgångspunkter och resultat angående kollektiva 
nyttigheter 

Historiskt perspektiv och perspektiv på marknadens funktion 

Ekonomer har sedan flera decennier försökt att på olika sätt mäta och beräkna värdet av 
sådana företeelser som inte kommer till uttryck genom traditionella marknader. Redan 
under 30-talet fanns en mycket intressant debatt mellan ekonomer som menade att 
centralplanering inte kunde fungera eftersom man inte hade marknadspriser att utgå 
ifrån och de som menade att detta visst var möjligt. Ett av de centrala argument som 
växte fram ur den debatten var synen på marknaden och marknadspriser som mycket 
koncentrerade informationsbärare. Hayek är kanske den främsta företrädare för detta 
perspektiv på marknaden. 

Enligt detta synsätt är marknadens kanske viktigaste funktion att den genom den 
sammanlagda effekten av alla enskilda individers handlande sammanfattar all den 
information som just då finns i de priser som leder till marknadsjämvikt. Om någon t.ex. 
vet att det i framtiden kommer bli mindre produktion av en viss vara så kommer den 
aktören vara beredd att betala mer för den aktuella varan eller om någon aktör bedömer 
att efterfrågan i framtiden kommer att stiga (sjunka) så kan det leda till en större (lägre) 

                                                 
8 Sammantaget uppfattar författaren till denna PM OECD:s ”flödesschema” som delvis oklart, såväl 
teoretiskt som praktiskt. Det förefaller i dag inte möjligt att tillämpa eftersom det dels krävs en 
omfattande mängd information som i dag inte existerar men framför allt eftersom det inte är 
begreppsmässigt klart vad man menar. Inte minst gäller detta beräkningsproceduren för att fastställa om 
det föreligger ett s.k. marknadsmisslyckande eller inte. 
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investeringsvilja i produktionen av just den varan. På detta vis tänker man sig att all 
relevant information så att säga sammanfattas i de priser som uppstår på en marknad. 

Ur samma perspektiv är omöjligt för en central enhet eller aktör, det må vara staten eller 
något storföretag, att i förväg räkna ut hur stor efterfrågan är, eller hur stor produktions-
kostnaden för varje tänkbar volym blir. Dels är det orimligt dyrt att ta reda på vad alla 
individer tycker om alla varor i varje ögonblick, såväl när det gäller deras efterfrågan 
som viljan att producera dem. Dels är det vanligt att man inte riktigt kan ta ställning till 
sina konsumtionsval (produktionsval) förrän man faktiskt väljer dem. Med andra ord är 
det ofta så att vi människor inte ens kan fullt ut bedöma hur vi själva värderar varor och 
alternativ i alla lägen. Kanske kan vi inte ens i efterhand hitta riktiga förklaringar till 
varför vi gjorde som vi gjorde. 

De val som individerna faktiskt gör blir referenspunkten i det här perspektivet. Vad som 
är det relevanta utbudet och den relevanta efterfrågan bestäms til syvende och sist av de 
val vi faktiskt gör, inte det vi påstår att vi skulle göra. 

Hela diskussionen om ”icke-varor” blir viktig mot den här bakgrunden. Om vi hittar 
företeelser i livet som vi vill ha, men som vi inte kan komma åt genom vårt individuella 
handlande, så kan det finns anledning för t.ex. staten att ta sig an dessa företeelser. I 
denna PM gäller det alltså främst jordbrukets nuvarande och framtida kollektiva nyttig-
heter. 

Det är numera vanligt att man definierar en kollektiv nyttighet som en ”vara” där en 
individs ”konsumtion” inte minskar en annan individs möjlighet att konsumera ”varan”, 
ibland kallas detta för icke-rivalitet i konsumtion. För att det skall vara en traditionell 
kollektiv vara brukar man också ange att det skall vara omöjligt (eller för dyrt) att 
utestänga människor från att ”konsumera varan”. Inom jordbruket uppfyller t.ex. ”öppet 
landskap” dessa kriterier. Med andra ord kan man utgå från en tvådimensionell beskriv-
ning enligt följande: 

               Exkluder- 
               barhet 
 

Rivalitet i 
konsumtion 

Icke-exkluderbar 
(Infinita eller mycket 
höga kostnader för att 
exkludera) 

Exkluderbara till 
”medelhöga” 
kostnader” 

Exkluderbar 
till negliger-
bar kostnad 

Ingen rivalitet i 
konsumtion 
Ingen trängsel-
effekt 

Helt kollektiv vara Kollektiv vara med 
”medelhög” kostnad för 
att exkludera 

Kollektiv vara 
där man kan 
exkludera 

Ingen rivalitet i 
konsumtion 
Trängseleffekt 

Resurs med kollektivt 
ägande 

Blandad kollektiv  
och klubbvara 

Klubbvara/ 
Lokal 
klubbvara 

Rivalitet i 
konsumtion 

Resurs/naturresurs med 
fri tillgång för alla 
 

Resurs/naturresurs med 
begränsad/stängd 
tillgång 

Helt privat 
vara 

Rent kollektiva varor är alltså endast de ”varor” som karaktäriseras av både att en indi-
vids konsumtion inte inskränker på en annan individs möjlighet att konsumera varan 
och att det inte är möjligt att exkludera någon från att konsumera varan. Just på grund 
av dessa egenskaper antar man att sådana företeelser inte produceras i en omfattning 
som motsvarar efterfrågan, åtminstone inte utan offentliga ingripanden. 
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OECDs diskussion om metoder för att mäta multifunktionella värden och värdera 
kollektiva nyttigheter 

Inom OECD har framförallt Navrud, 2000 och Santos 2000, på ett förtjänstfullt sätt 
sammanfattat diskussionen om olika möjligheter att mäta värdet av varor eller förete-
elser för vilka det inte finns någon vanlig marknad. I korthet kan man kategorisera 
sådana metoder efter om de utgår från människors faktiska val eller efter hypotetiska 
val, samt om valen riktar sig direkt eller indirekt mot den aktuella företeelsen. 

Metoder som bygger på individers faktiska val riktade direkt mot den kollektiva vara 
man är intresserad innefattar även traditionella marknader. Nu saknas ju dessa i allmän-
het för kollektiva varor. Andra direkta metoder är då att man skapar en marknad, 
simulerar en marknad, för en kollektiv vara och låter individer handla på denna 
marknad. På grund av de tidigare nämnda orsakerna är detta i allmänhet inte möjligt för 
det som kallas kollektiva nyttigheter. Ytterligare exempel är att man t.ex. utgår från vad 
det faktiskt skulle kosta att återskapa en företeelse som hotar att försvinna eller att man 
tittar på de val som politiker och andra offentliga beslutsfattare faktiskt gjort när det 
gäller skattemedel. Om man beräknar kostnaden för att återskapa så behöver detta dock 
inte betyda att allmänheten värderar det man bevarar till ett värde som motsvarar vad 
det kostar att bevara det. Förutsättningen för att kostnaden för återskapandet skall vara 
relevant i detta sammanhang är därför att det finns en direkt och absolut korrelation 
mellan kostnaden och värdet. 

I många fall har man försökt komma åt den kollektiva varan genom att undersöka 
människors val för varor eller tjänster som är förknippade med den kollektiva varan. 
Man undersöker med andra ord deras faktiska val och försöker därmed indirekt beräkna 
ett värde på det man verkligen är intresserad av. Inom denna grupp av metoder hittar vi 
t.ex. resekostnadsmetoden. Genom att studera hur mycket pengar individer lägger ner på 
att ta sig till nationalparker etc. kan man få en uppfattning om en lägre gräns för deras 
värdering av att använda nationalparken (eller det fria fisket, eller den fria naturen, eller 
det vackra beteslandskapet etc.). 

En annan metod utgår från s.k. hedoniska priser. Idén är att man jämför priserna på 
produkter som är likvärdiga, så när som på någon enskild faktor som är direkt relaterad 
till den kollektiva nyttighet men egentligen är intresserad av. Det kan t.ex. röra sig om 
att man jämför fastighetspriser, där det som skiljer fastigheterna år är utsikten eller 
andra egenskaper i närmiljön. Genom att studera prisskillnaderna kan man få ett indirekt 
mått på värdet av det man egentligen är intresserad av. 

Eftersom flera av de företeelser som berörs inom denna PM är mycket komplexa kan 
det vara svårt att renodla såväl hedoniska priser som resekostnadsberäkningar och 
restaureringskostnader. Fördelen med att studera människors faktiska val skall därmed 
ställas mot nackdelen att man inte kan särskilja just den företeelse man är intresserad av. 

Genom att konstruera frågor kan man istället direkt undersöka vad individer anser om 
de kollektiva nyttigheter man är intresserad av. Hypotetisk värdering eller betalnings-
villighetsstudier (contingent valuation) utgörs av olika metoder där man i princip frågar 
människor om deras efterfrågan på och värdering av t.ex. kollektiva nyttigheter. För-
delen med att frågorna kan riktas direkt mot det man är intresserad av skall här ställas 
mot nackdelen att man inte kan veta om de uppgivna värdena motsvarar ett faktiskt 
beteende i verkligheten. 
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Man kan också konstruera hypotetisk ranking och/eller val genom experiment där indi-
vider indirekt kan uttrycka sin värdering för kollektiva varor. 

Ett annat sätt är att inte utgå från vad enskilda individer gör eller uppger. Istället kan 
man låta experter eller beslutsfattare göra värderingar. I direkta val kan grupper av 
beslutsfattare, experter eller andra få genomföra analyser efter ett flertal kriterier, 
(multi criteria analysis) där man bedömer alternativ i mer än en dimension. Man kan 
också studera de val som experter och politiker faktiskt gör, dvs. man kan studera 
beslutsfattares val som en form av implicit värdering. Om man har satt av ett visst antal 
miljoner för att trygga en viss företeelse har man ju de facto värderat den till åtminstone 
så pass mycket, i vart fall har man gjort ett val som innebär att man implicit gör en 
sådan värdering. 

Dessa teoretiska metoder kan sedan kombineras. Man kan dels jämföra olika sätt att 
mäta ungefär samma sak, dels kan man, åtminstone i teorin och under vissa förutsätt-
ningar, använda resultat i en viss studie på liknande företeelser och sedan jämföra dessa 
med direkta studier av dessa andra företeelser. De kan också ingå i en mer omfattande 
kostnads-nytto-analys. 

Respektive metod har sina förtjänster och sina tillkortakommanden. Sammantaget kan 
man kanske säga att eftersom de oftast riktar sig mot så komplexa varor som kollektiva 
nyttigheter i allmänhet är, så är det bara av det skälet svårt att erhålla enkla och entydiga 
resultat. Under de senaste 10–15 åren har betalningsvillighetsstudier (contingent valua-
tion) varit speciellt omdebatterade. Inte minst har metoden debatterats inomveten-
skapligt. Debatten har också inneburit att mycket forskning riktats mot att förbättra och 
komplettera metoder för att mäta människors betalningsvilja. I en amerikansk veten-
skaplig panel lade man 1993 dessutom fast att betalningsvillighetsstudier kunde utgöra 
underlag för politik, under förutsättning att de utförts på ett rigoröst sätt och följt vissa 
rekommendationer. 

Navrud (2000) sammanfattar sin översikt med att konstatera att det går att mäta indivi-
ders användarvärde av t.ex. kollektiva nyttigheter både genom att analysera deras 
faktiska val och genom hypotetiska studier och att det går att överföra data från vissa 
individer och regioner till andra individer och regioner för dagliga användarvärden om 
man accepterar icke obetydliga felmarginaler. Vill man däremot beräkna existensvärden 
och andra icke-användarvärden är man hänvisad till hypotetiska metoder och dessa låter 
sig inte överföras mellan individer och regioner. 

Empiriska studier inom Norden 

Även om det stora antalet empiriska studier inom detta område härstammar från USA 
finns det dock en aktiv forskningstradition i Norden, inte minst i Norge och Sverige. 
Trots detta relativt goda forskningsläge har endast ett fåtal empiriska studier inom jord-
bruksområdet genomförts, eller i vart fall publicerats. 

Efter kontakt med forskare i Finland, Norge och Sverige lämnas här vad som förhopp-
ningsvis är en ofullständig beskrivning av empiriska studier rörande kollektiva nyttig-
heter inom jordbruksområdet. 

En av de tidigaste och mest citerade studierna gällde värdet av jordbrukslandskapet i 
Sverige, Drake 1992. I den studien används en enkät där respondenterna bl.a. tillfrågas 
om sin betalningsvilja för bevarandet av jordbruksmark i allmänhet och för jordbruks-
mark med vissa egenskaper. Resultaten visar bl.a. att det fanns en utbredd betalnings-
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vilja för att bevara jordbruksmark och att denna betalningsvilja uppgick till drygt 500 
kronor per person och år i genomsnitt. Omräknat till ett värde per hektar motsvara det 
närmare 1000 kr/ha och år. Betalningsviljan för ett varierat beteslandskap var minst 
dubbelt så hög som den för spannmålsodling. Den aggregerade betalningsviljan för det 
svenska jordbrukslandskapet uppgick till ca 3 miljarder kronor per år, vilket är i samma 
storleksordning, om än lägre, som jordbrukets totala ekonomiska överskott vid den 
tiden. 

Drake m.fl. 1991, använder både enkäter om betalningsvillighet och en förenklad form 
av hedoniska priser för att beräkna värdet av jordbrukslandskapet i en del av Värmland. 
Resultaten i betalningsvillighetsundersökningen är i samma storleksordning som i 
Drake 1992. Studien över hur fastighetspriserna påverkas av olika markanvändning gick 
av olika skäl inte att få så detaljerad och stringent som önskat men resultaten motsäger 
inte på något vis det som framkom i betalningsvillighetsstudien. 

Malmberg, 1994, använder också en enkät för att undersöka betalningsviljan för att 
minska användningen av bekämpningsmedel i det svenska jordbruket. Även här till-
frågas respondenterna om sin maximala betalningsvilja för att minska användningen av 
bekämpningsmedel till hälften, respektive att den upphör helt och hållet. Resultaten 
innebär att hushållen i genomsnitt var beredda att betala maximalt 230 kronor per 
månad mer för maten om detta också innebar att användningen av bekämpningsmedel i 
det svenska jordbruket upphörde, respektive 150 kr mer per månad om användningen 
halverades. Dessa siffror motsvarar en betalningsvilja på 9,5 respektive 6,4 miljarder 
per år, alltså betydligt över jordbrukets totala driftsöverskott det året och i samma stor-
leksordning som det samlade värdet av vegetabilieproduktionen i jordbruket. 

Malmbergs studie är intressant ur flera synvinklar. Problemen med bekämpningsmedel 
gäller såväl risker för den personliga hälsan som risker med restsubstanser i olika delar 
av ekosystemen. Respondenterna i studien uppgav att rester av bekämpningsmedel i 
maten var den mest betydelsefulla faktorn när de rangordnade faktorer som oroade dem 
i relation till mat. Hela 72 procent uppgav att de var mycket eller något oroade över 
bekämpningsmedelsrester i maten de äter. 

Dessa hypotetiska svar kan ställas mot det faktum att man redan 1994 kunde köpa en 
rad KRAV-märka livsmedel som enligt detta märknings- och certifieringssystem skall 
vara garanterat fria från bekämpningsmedel. Den faktiska konsumtionen av KRAV-
märkta varor motsvarade 1994 inte på långa vägar den betalningsvilja som responden-
terna uppgivit för att slippa användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. I kombi-
nation med att just risken för bekämpningsmedelsrester i den egna maten anges vara så 
central stämmer den bild som framträder i den hypotetiska studien mycket dåligt med 
den bild som framträder när vi studerar försäljningen av KRAV-produkter. 

Hasund, 1998, undersöker betalningsviljan för landskapselement, såsom stenmurar, 
diken och åkerholmar i jordbrukslandskap i Sverige. Hasunds studie är dock mer ambi-
tiös än de tidigare svenska studierna, bland annat genom att den bygger på identiska 
enkäter skickade 1989, 1991 och 1994. Studien gav en genomsnittlig betalningsvilja i 
storleksordningen 600 till 1200 kronor per person och år för landskapselement i jord-
brukslandskapet. Uttryckt som betalningsviljan för att betala alla landskapselement 
motsvara detta cirka 1 700 kr per hektar åker och år. 

Hasunds studie omfattar även en uppdelning på betalningsviljan för specifika land-
skapselement. Den genomsnittliga betalningsviljan visade sig vara störst för landskaps-
element av särskild betydelse för fågel och djurliv (”birds and wildlife”), följt av 
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element av betydelse för floran, respektive kulturhistoria, skönhet och tillgänglighet. 
Stenmurar och åkerholmar var särskilt uppskattade av respondenterna. 

I studien undersöks också huruvida de uppmätta värdena kan anses tillförlitliga över 
tiden. Resultatet av den undersökningen stödjer hypotesen att så är fallet. 

Eklund, 1999, och Kumm och Drake 1998, är båda exempel på studier som empiriskt 
beräknar transaktionskostnaderna för offentliga stöd till bl.a. kollektiva nyttigheter i 
jordbruket i Sverige. Båda studierna visar att transaktionskostnaderna är betydande för 
såväl brukarna som myndigheterna. Transaktionskostnaderna i respektive led uppgår till 
i storleksordningen 5–10 procent av stödnivåerna. 

I Norge genomfördes ett flertal betalningsvillighetsstudier under 90-talet. Dessvärre är 
några av dem inte publicerade. Navrud, 2000, refererar dock några studier rörande 
vattenkvalitet och problem med att överföra värden från en betalningsvillighetsstudie 
till ett annat område och/eller en annan tid. Några publicerade empiriska studier rörande 
jordbrukslandskapet i Norge har dessvärre inte hittats. Samtidigt bedriver ett flertal 
forskare i Landbrukshögskolan i Ås en internationellt framgångsrik forskning bl.a. inom 
området värdering av kollektiva nyttigheter, så det är ju möjligt att författaren till denna 
PM missat värdefulla referenser. 

Sedan flera år bedrivs även forskning om transaktionskostnader i jordbruket. För 
tillfället pågår också ett stort empiriskt projekt om transaktionskostnader i hanteringen 
av olika jordbruksstöd. 

I två danska studier, (Hansen og Juel Petersen, 2003, och Hasler, Damgaard, Erichsen,  
Jørgensen, og Christoffersen, 2002) används så kallad hedonisk prissättning eller 
husprismetoden som den kallas i studierna. Genom att jämföra priset på fastigheter 
noterar Hansen och Juel Petersen att fastigheter som ligger nära större svinbesättningar 
har ett signifikant lägre marknadsvärde än jämförbara fastigheter utan svinbesättningar 
som grannar. Fastighetspriserna för objekt nära svinproducenter var 16–24 procent lägre 
i de undersökta områdena, jämfört med fastigheter utan svinproducenter i närheten. 
Hansen och Juel Petersen finner också att om man ökar antalet svin i besättningarna så 
sjunker huspriserna på grannfastigheter på marginalen. Enligt denna studie är det alltså 
tydligt att människor uppfattar dansk svinproduktion som en negativ externalitet när det 
gäller boende i dess närhet. 

Hasler m.fl. finner i sin studie att sjöutsikt ökar fastighetsvärdena med 13–24 procent 
jämfört med motsvarande fastigheter utan sjöutsikt. Hasler m.fl. redovisar också siffror 
där värdet på fastigheterna sjunker med avstånd till närmaste skog. En skogsmiljö, Tok-
kekøb Hegn beräknas ha ett brukningsvärde baserat på husprismetoden på 7 500 
DKR/ha och år. Detta värde jämförs med en CVA analys inom samma område som gav 
ett värde på 4 500 DKR/ha och år. 

Med andra ord visar studierna att danskarna, via huspriserna, tydligt upplever positiva 
externa effekter, som möjligen baseras på kollektiva nyttigheter, i form av sjöutsikt och 
närhet till skog, medan de istället upplever negativa externa effekter, möjligen baserade 
på kollektiva ”onyttigheter” i form av boende nära (större) svinanläggningar. De som 
drabbas av svinproduktionens negativa sidor, genom lägre huspriser, kompenseras inte 
av de som orsakar värdeminskningen, dvs. svinproducenterna betalar inte för de olägen-
heter som deras produktion resulterar i. 

I Finland presenterade Lankoski, 2002, en doktorsavhandling med titeln ”The Environ-
mental Dimension of Multifunctionality: Economic Analysis and Implications for 
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Policy Design”. Lankoski undersöker bl.a. olika utformning av politik i syfte att nå så 
hög samhällsekonomisk effektivitet som möjligt i ett produktionssystem med två jord-
bruksgrödor och tre miljörelaterade företeelser; växtnäringsläckage, landskapsdiversitet 
och biodiversitet i jordbruket. Eftersom produktionen av grödor och de miljörelaterade 
företeelserna sker samtidigt (joint production) påverkar en reglering systemet på ett ofta 
komplext sätt. Lankoski visar bl.a. att under förutsättning av heterogen markkvalitet når 
man den högsta samhällsekonomiska effektiviteten genom en kombination av differen-
tierad skatt på växtnäring och differentierade stöd till skyddszoner (buffer strips). 
Lankoskis analys innehåller ett ekvationssystem där man på olika vis tagit hänsyn till att 
produktionen av vanliga grödor och miljötjänster och/eller miljöskador sker samtidigt. I 
denna typ av modeller kan man alltså, åtminstone delvis, värdera kostnaderna för olika 
kollektiva värden. 

I en annan finsk studie Yrjölä and Kola, 2003, genomförs en kostnads-nytto-analys av 
det multifunktionella jordbruket i Finland. Studien fokuserar på effekterna av ett 
minskat stöd till jordbruket. Beräkningarna omfattar förändringar i investeringar i infra-
struktur, i kostnader för pensioner och arbetslöshet, i import av matvaror, livsmedels-
säkerhet (food security), förändringar i miljörelaterade aspekter i jordbruket och i lant-
brukarnas inkomster 

Resultaten ger vid handen att en sänkning av jordbruksstöden med 30 procent skulle 
leda till välfärdsförluster på mellan 400 och 800 miljoner Euro, exklusive ”changes in 
medical costs due to lower food safety, or consumers´ lower utility due to deteriorating 
animal welfare and production ethics”, Yrjölä and Kola, 2003, p 17 9. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att även om det vid det här laget gjorts en 
hel del studier på kollektiva varor och andra ”icke-varor” internationellt, så har mycket 
få empiriska studier inom de nordiska länderna genomförts. Av det fåtal som faktiskt 
genomförts har endast några publicerats internationellt. 

De svenska studierna verkar ge värden på landskapselement och värden på jordbruks-
landskapet som sinsemellan framstår som rimliga. Studierna är inte internt motstridiga. 
Å andra sidan framstår resultaten av studien om betalningsvillighet för minskad 
användning av bekämpningsmedel som både synnerligen höga och intern motstridiga. 

Danska studier visar att man betalar mer för fastigheter med positiva kollektiva nyttig-
heter, som sjöutsikt eller närhet till skog, medan fastigheter i närheten av svinproduk-
tion har ett lägre värde, på grund av de negativa externa effekterna i form av bl.a. lukt, 
som sådan produktion medför. 

Från Finland redovisas ett exempel på en analys byggd på ekvationssystem som i någon 
mening klarar att hantera avvägningar mellan produktionsmässigt sammanlänkade 
företeelser. Dessa företeelser kan t.ex. vara vanliga jordbruksgrödor, positiva och nega-
tiva externa effekter och kollektiva nyttigheter. 

                                                 
9 Samtidigt bör det påpekas att ett flertal antaganden rörande bl.a. investeringar i infrastruktur, 
livsmedelssäkerhet och inte minst kostnader för pensioner och arbetslöshet kan ifrågasättas. Författaren 
till denna PM har intrycket att studien genomgående innehåller antaganden och förutsättningar som både 
kan ifrågasättas och har utformats på ett sätt som entydigt missgynnar en avreglering av jordbruket i 
välfärdsekonomiska termer. Vid en konferens i Zaragoza i somras ifrågasattes resultaten. 
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Liknande studier rörande skog i Sverige 

Under de senaste 10–15 åren har ett icke obetydligt antal studier rörande olika kollek-
tiva nyttigheter i skogen genomförts i Sverige 10. De flesta av dem är gjorda av personer 
knutna till institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. I många fall har enkäter 
med frågor om betalningsvillighet använts. Med utgångspunkt i sådana enkäter noterar 
Fredman 1995 och Fredman 2000 att människor anger en positiv betalningsvilja för att 
den svenska vargstammen skall bestå. Med utgångspunkt i ytterligare frågor konstaterar 
Fredman att det som de tillfrågade värderar är vargens existensvärde, dvs. många svens-
kar har en i och för sig ganska låg men dock positiv betalningsvilja för en vargstam i 
Sverige. Man är däremot inte speciellt intresserad av att betala för ytterligare vargar, 
utöver de som krävs för att stammen skall överleva på sikt. 

Fredman och Boman, 1996, och Boman 2000 konstaterar också att den framräknade 
betalningsviljan för vargstammen i Sverige mer än väl motsvarar de kostnader som 
vargstammen beräknas åsamka näringsidkare, främst renskötare och boskapsuppfödare. 
I själva verket tyder resultaten på att den beräknade betalningsviljan för vargen är i 
storleksordningen 10 gånger så hög som vargens beräknade kostnader. (Beräkningarna 
av relationen varierar med antaganden och beräkningssätt men Fredman och Boman, 
1996 och Boman, 2000 menar att det är högst sannolikt att den samlade betalningsviljan 
för en överlevnadsduglig svensk vargstam överstiger kostnaderna.) 

I Boman 1997, s 21, beräknas genomsnittssvensken vara villig att betala minst 260 Skr 
per år för att säkerställa vargens fortsatta existens i Sverige. I Fredman och Boman finns 
en annan beräkning som ger en genomsnittlig betalningsvilja på mer än 1 000 Skr per 
svensk. Resultaten varierar bl.a. med beräkningsmetoden. Motsvarande siffra för 
vargarnas kostnader för näringsidkare är, enligt Boman, cirka 160 miljoner kronor per 
år. I Fredman och Boman 1996 anges en marginalkostnad per varg till ungefär 90 000 
Skr. Enligt det beräkningssätt som Boman använder motsvarar kostnaden för vargen 
cirka 27 Skr per svensk och år, att jämföra med den årliga betalningsviljan på minst 260 
Skr per svensk. På motsvarande sätt kan man beräkna den samlade betalningsviljan för 
minsta överlevnadsduglig vargstam i Sverige till cirka 1,6 miljarder per år . 

Fredman och Boman, 1996, använder beräkningar av såväl kostnader som betalnings-
vilja för vargstammen i Sverige för att diskutera lämplig statlig politik när det gäller 
vargen i Sverige och konstaterar att beräkningar av kostnader och betalningsvilja tyder 
på att det är motiverat att staten reglerar vargstammen på en överlevnadsduglig nivå 
men att den inte tillåts bli större. 

Mattsson och Chuang-Zhong, 1993, Mattsson och Chuang-Zhong 1994, Bostedt och 
Mattsson 1995 och Bostedt 1997 berör alla i högre eller lägre grad värdet av kollektiva 
nyttigheter i skogen. Mattsson och Chuang-Zhong 1993, beräknar det sammanlagda 
värdet av annat än timmer (non-timber value) i Västerbottens skogar till mer än 50 
procent av själva timmervärdet, eller totalt drygt en miljard Skr årligen, baserat på en 
genom enkäter beräknad genomsnittlig individuell betalningsvilja på knappt 6 000 Skr 
per år. Mattsson och Chuang-Zhoung, 1994 konstaterar att det finns en tydlig betal-
ningsvilja för ett skogsbruk med förändrade avverkningsmetoder. Betalningsviljan för 
                                                 
10 Se t.ex. Bojö, J. 1985, Boman, M. & Bostedt, G. 1997, Boman, M. 1997, Bostedt, G. & Mattsson, L. 
1995, Bostedt, G. 1997, Fredman, P. 1995, Fredman, P & Boman, M. 1996, Fredman, P. 2000, 
Johansson, P-O. 1989, Kriström, B. 1990, Mattsson, L. and Chuan-Zhong, L. 1993 och Mattsson, L. and 
Chuan-Zhong, L. 1994. 
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ett anpassat skogsbruk uppgår enligt undersökningen till några tusen Skr per person och 
år. 

Bostedt och Mattsson, 1995 anger ett beräknat individuellt ”naturvärde” (value of 
forrest nature) i skogen baserat på en enkätundersökning till turister i ett område i södra 
Sverige och ett område i norra Sverige till knappt 400 Skr respektive drygt 400 Skr. 

Johansson, 1989, undersöker betalningsviljan för utrotningshotade arter i Sverige. 
Studien fokuserar på riskaspekten och undersöker i första hand möjligheten att beräkna 
ett monetärt värde under osäkerhet. Johansson undersöker också om människor uppger 
teoretiskt konsistenta betalningsviljor för olika förändringar när det gäller kollektiva 
varor. Den rapporterade genomsnittliga betalningsviljan (vars nivå alltså inte är 
Johansson huvudpoäng) för en engångsbetalning som skall räcka för att bevara 100 
procent, 75 procent respektive 50 procent av 300 utrotningshotade svenska arter anges 
till ungefär 1 275, 775 respektive 555 Skr. I jämförelse med den årliga betalningsviljan 
för vargstammen, Fredman och Boman 1996, respektive Boman 1997, är alltså 
Johanssons siffror mycket låga. 

Ett flertal studier av ovan angivna författare undersöker också möjligheterna att på olika 
sätt förbättra och anpassa beräkningsmetoderna för betalningsviljan. Olika hänsyn till 
dem som inte svarar på enkäterna och olika statistiska metoder undersöks. 

Sammantaget kan man konstatera att skogsekonomer i Sverige idag har en lång erfaren-
het av att beräkna betalningsviljan för olika kollektiva nyttigheter i skogen och för vissa 
externa effekter. Resultaten varierar dock även här en hel del, speciellt om man jämför 
Johanssons angivna betalningsvilja med de som rapporteras i Boman, 1997 och 
Fredman, 2000. 

2.2.6 Sätt att betala för kollektiva nyttigheter 
De ”varor” som diskuteras i denna PM förknippas inom OECD ofta med kollektiv 
finansiering. Det man därmed försöker åstadkomma är i första hand att produktionen, 
och därmed tillgången, på de aktuella företeelserna skall bli så stor att den svarar mot 
efterfrågan eller värderingen. Man kan med andra ord säga att man försöker skapa 
strukturer där summan av ”konsumenternas” uppskattning för ”icke-varorna” skall 
kunna kanaliseras och omsättas i en produktion av önskvärd omfattning. 

Marknadens potential 

Inom ramen för OECDs arbete med multifunctionalitet har bl.a. Hodge, 2000 och 
Challen, 2001, analyserat olika sätt att betala för s.k. kollektiva nyttigheter. Hodge 
diskuterar såväl statliga, andra offentliga, ”halv-privata” och marknadsmässiga sätt att 
betala för dessa varor. I Meister, 2001, framgår dock att det varit svårt att få fram 
underlag från många av OECDs länder när det gäller alternativa sätt att betala för s.k. 
kollektiva nyttigheter. I ett flertal OECD-länder tycks man se de företeelser som disku-
teras i termer av jordbrukets multifunktionalitet som icke-exkluderbara och icke-rivali-
serande och därmed menar man att ansvaret för betalning av dem faller helt på staten. 

Challen, 2001, och Fahlbeck, 1995, diskuterar karaktären på olika företeelser i termer av 
transaktionskostnader. Graden av exkluderbarhet kan ses som en central del av graden 
av transaktionskostnader. I den mån man kan ändra regelverk, lagar och delvis även 
kulturella traditioner kan man också ändra transaktionskostnaderna och inte minst kost-
naderna för att exkludera konsumenter. Fahlbeck, 1995, Hodge, 2000, och Challen 
2001, diskuterar denna möjlighet. 
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Om man utgår från de två dimensionerna exkluderbarhet och rivalitet i konsumtionen 
kan man alltså hävda att varor eller företeelser som är både icke-exkluderbara och icke-
rivaliserande i konsumtionen knappast kommer att tillgodoses alls av privata aktörer på 
en marknad. Problem med ”fri-passagerare” går knappast att komma ifrån. 

För alla andra kategorier i figur 1 finns dock möjligheterna att på olika sätt betala utan 
att gå via staten. Det tycks dock finnas en mycket bristfällig dokumentation av alterna-
tiva betalningssystem. Möjligen är det så, som antyds i Meister, 2001, att man genom 
att definiera de aktuella företeelserna som kollektiva varor sedan är så begreppsmässigt 
bunden i föreställningen att staten är den enda struktur som kan ersätta varorna att man 
helt enkelt inte undersökt andra vägar. 

Som framgår av bl.a. Fahlbeck, 1995, Hodge, 2000 och Challen, 2001, finns dock en hel 
rad exempel på andra offentliga betalningssystem, på andra kollektiva kanaler att trans-
formera individernas uppskattning och på rena marknadslösningar där vissa vanliga 
varor även får funktionen av intermediär vara, som gör det möjligt att ”handla med 
kollektiva nyttigheter”. Det är faktiskt så att vi redan idag har exempel på handel med 
”varor” kan klassas som såväl icke-exkluderbara och icke-rivaliserande. Människor 
köper t.ex. existensvärden i form av certifikat till regnskog i Centralamerika. Det man i 
realiteten köper är en del av en regnskog som skall bli så stor att den klarar att bevara en 
viss mängd biodiversitet. 

Om man betraktar detta område från en traditionell ekonomisk utgångspunkt blir det 
mycket svårt att förstå sådana företeelser. Möjligen är detta en förklaring till att det 
finns så lite dokumenterat inom området. I många fall kan man inte förklara denna typ 
av handel enbart utifrån vinstintressen. Som framgår i Hodge, 2000, är det istället 
vanligt att organisationer som inte drivs av vinstintresse är inblandade. Fahlbeck och 
Nilsson, 2002, ger ett exempel på kooperationens möjligheter att tillgodose en efter-
frågan på varor som kan vara bärare t.ex. biologisk mångfald. 

Marknadens potential tycks långt ifrån uttömd. Staten kan spela en aktiv roll genom att 
definiera eller omdefiniera äganderätter, genom att upprätta standards, genom att införa 
regelverk som på olika vis gör det möjligt att sänka transaktionskostnaderna och därmed 
”förskjuta” en s.k. kollektiv vara från det övre vänstra hörnet i figur 1 i riktning mot det 
nedre högra. Med andra ord kan staten påverka främst möjligheterna att göra en förete-
else exkluderbar. Det tycks emellertid även möjligt för staten att underlätta handel med 
”varor” som inte är rivaliserande i konsumtionen, inte minst genom tillförlitliga regel-
verk, standards och kontrollorgan. 

Funktioner snarare än varor 

OECDs arbeten om multifunktionalitet innebär att man försöker karaktärisera och iden-
tifiera olika ”varor” eller utbud (outputs). Tankemässigt leder det till en struktur som, 
åtminstone i princip, är att jämföra med en vanlig marknadssituation, där man köper och 
säljer en vara. Många av de aspekter som diskuteras inom ramen för jordbrukets multi-
funktionalitet kan dock även ses i termer av de funktioner de förväntas fylla. Om man 
utgår från de funktioner som olika företeelser skall fylla blir det inte lika viktigt att 
kunna klassa dem i termer av ”marknadsmisslyckanden” eller ”kollektiva varor”. 

Marknadsmisslyckanden och kollektiva varor refererar både till bilden av den optimalt 
fungerande effektiva marknadsmekanismen. Politiken förväntas därmed kunna korrigera 
marknaden så att man når en allt igenom effektiv resursallokering. 
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Man kan istället utgå från vilken funktion som respektive företeelse förväntas fylla. 
Genom att jämföra hur väl, t.ex. till vilken kostnad, olika styrsystem förmår tillgodose 
funktionen kan man rangordna statlig betalning, offentlig betalning, betalning via fri-
villiga organisationer eller betalning direkt via traditionella marknader. 

Givetvis måste många förutsättningar vara uppfyllda för att en sådan jämförelse skall bli 
meningsfull men kraven på denna typ av analyser behöver inte vara högre än kraven på 
den typ av analyser som föreslås i OECD, 2002. 

2.2.7 Avslutande kommentarer 
OECD har under senare år bedrivit ett omfattande och givande arbete rörande jord-
brukets multifunktionalitet. Genom detta arbete har begreppet och dess olika dimen-
sioner förtydligats. Med utgångspunkt i ekonomisk teori har olika aspekter av jord-
brukets multifunktionalitet klargjorts och kopplingar mellan olika politiska stöd och 
t.ex. internationell handel har lyfts fram. OECD har presenterat ett ”flödesschema” som 
medlemsländerna sägs kunna använda för att avgöra om olika politiska stöd skall anses 
motiverade utan att de stör den internationella handeln med jordbruksprodukter. Detta 
flödesschema är principiellt och teoretiskt intressanta men att de än så länge är långt 
ifrån praktiskt användbara. 

Fortfarande är ”schemat” alltför oklart och dess teoretiska bas låter sig svårligen 
omsättas i praktiskt tillämpade beräknings- och handlingsalternativ för medlems-
länderna. 

Med tanke på den stora graden av osäkerhet och det delvis oklara kunskapsläget för så 
kallade kollektiva nyttigheter och jordbrukets multifunktionalitet verkar det rimligare att 
kräva lägre krav på teoretisk stringens och högre grad av uppföljning för statliga åtgär-
der inom området. Eftersom vi fortfarande vet så pass lite om relationen mellan stöd-
åtgärder och deras effekter på multifunktionaliteten verkar det önskvärt att man redan 
idag kan få acceptans för att pröva flera olika sätt att värdera kollektiva värden och att 
utforma stöd och regeringar riktade mot dem. Idag saknas i hög grad uppföljning och 
empiriska studier som utvärderar just sådana relationer. För att få fram bättre underlag 
tycks det därför rimligt att eftersträva en mångfald i stödutformning och en hög ambi-
tionsnivå i uppföljning av stödens effekter. 

Eftersom många av multifunktionalitetens aspekter inte enkelt kan översättas i tydliga 
”varor” eller ”outputs” verkar det också finnas en potential i att snarare se till de funk-
tioner som olika delar av multifunktionaliteten innebär. OECDs arbete utgår i hög grad 
från ”varor” eller ”slutprodukter”. I vissa fall kan detta fungera utmärkt men eftersom 
det inte alltid finns entydiga ”slutprodukter” verkar det i dagsläget angeläget att även 
försöka se till funktioner som multifuktionaliteten innebär. 

Vi tycks idag relativt bra kunna beräkna kostnaderna för ett flertal åtgärder som riktar 
sig mot att uppfylla positiva kollektiva nyttigheter. Att beräkna efterfrågan tycks i 
många fall vara svårare. En metod som blivit allt populärare är så kallade betalnings-
villighetsstudier (contingent valuation studies). Trots sina identifierade tillkorta-
kommanden utgör dessa ett relativt billigt och pålitligt verktyg för att bedöma värdet av 
kollektiva nyttigheter och ”icke-varor”. Även om det finns en rad substantiella kritiska 
invändningar mot, och delvis motstridiga resultat från, sådana studier genererar de trots 
detta resultat som är relativt billiga att ta fram. Eftersom även andra metoder är be-
häftade med svårigheter och teoretiska svagheter verkar det motiverat att även i fortsätt-
ningen använda betalningsvillighetsstudier, trots att de är hypotetiska. 
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Samtidigt tycks det finnas en relativt stor potential för att statsmakten kan göra mycket 
mer för att ändra på regler och införa nya regler som innebär att många av de varor som 
idag kallas ”icke-varor” eller kollektiva nyttigheter faktiskt kan vägas in i enskilda 
konsumenters val, dvs. vanliga varor kan förses med egenskaper grundade på de före-
teelser vi här analyserar och nya varor kan uppstå. Märkning av såväl mat och andra 
konsumtionsvaror, såväl som tjänster som turism och upplevelser kan mycket väl inklu-
dera aspekter som traditionellt har ansetts som så kallade kollektiva nyttigheter. 

Erfarenheter från England och många andra västeuropeiska länder tyder på att kon-
sumenterna kan väga in många delar som är kopplade till kollektiva nyttigheter när de 
köper ”vanliga varor” och framförallt att olika former av turism inkluderar sådant som 
traditionellt förknippas med icke-rivalitet eller icke-exkluderbarhet. Genom märkning 
kan man delvis ”sälja” existensvärden och andra så kallade kollektiva nyttigheter. Det 
har visat sig att många människor betalar extra för den typen av märkning. 

Det tycks också fullt möjligt att utveckla olika intresseorganisationers roll i förhållande 
till kollektiva nyttigheter. Olika föreningar gör redan idag ett stort arbete inom detta 
område. Genom att stimulera sådana organisationer och ge dem ökade möjligheter att 
påverka bl.a. jordbruksproduktionen tycks det möjligt att den vägen uppnå högre grad 
av anpassning till ”allmänhetens önskemål”. 

Såväl lokala som nationella stiftelser och icke-vinstdrivande intresseorganisationer 
bedriver redan idag viss verksamhet riktad mot olika aspekter av jordbrukets multifunk-
tionalitet. Genom bl.a. frivilliga bidrag stöttar man initiativ inom jordbruket som 
främjar respektive organisations intressen. Potentialen för andra initiativ genom dessa 
organisationer tycks långt ifrån uttömd. I Nederländerna diskuteras t.ex. att låta så 
kallade miljökooperativ få en mycket aktivare roll vid implementeringen av miljöpolitik 
inom jordbruket. Förutom att kanalisera delar av de offentliga ersättningarna genom 
denna typ av organisationer kan man även tänka sig att de bl.a. får en aktivare roll i 
utformningen av lokalt anpassade program. Med andra ord kan staten ”fånga upp” en 
del av allmänhetens ”efterfrågan” genom att mer aktivt vända sig till stiftelser och 
intresseorganisationer. 

Avslutningsvis blir huvudintrycket att kunskapsläget, trots bl.a. OECDs ansträngningar, 
fortfarande är relativt begränsat när det gäller jordbrukets multifunktionalitet och effek-
terna av olika ersättningsprogram riktade mot sådana aspekter. Det är givetvis lovvärt 
att OECD försöker bringa klarhet inom området och i möjligaste mån urskiljer sådana 
jordbruksstöd som i multifunktionalitetens namn snarare stör den internationella 
handeln med jordbruksprodukter, på vad som under de senaste decennierna utvecklats 
till ett traditionellt OECD-mönster. Samtidigt tycks vi dock ha långt kvar innan vi 
verkligen med säkerhet kan säga vilka stöd och ersättningar som leder till hög mål-
uppfyllelse i olika länder och under olika förutsättningar. OECDs arbete med att defini-
era bort vissa stöd eller ersättningar, som i realiteten inte leder till måluppfyllelse 
rörande så kallade kollektiva nyttigheter eller stöd som riktas mot mål som enklare och 
billigare nås med andra medel är givetvis angeläget. Ambitionen att hitta ett enhetligt 
tillvägagångssätt som kan användas för all bedömning av ersättningar till kollektiva 
nyttigheter tycks dock alltför hög mot bakgrund av kunskapsläget. Av den anledningen 
framstår det som synnerligen angeläget att pröva en mångfald av program och styrmedel 
och att systematisk utvärdera dessa. Norden och EU kan här föregå med gott exempel 
genom att både samordna och bredda offentliga program inom området och genom att 
systematiskt och på internationell basis utvärdera och jämföra programmen. 
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2.3 Avtalsmässig verksamhet och finländsk landbygdspolitik  
  Simo Palviainen, Joensuu universitet & Hilkka Vihinen, Forskningscentralen för 

jordbruk och livsmedelsekonomi 

2.3.1 Inledning 
För närvarande är det överlag karakteristiskt för det finländska samhället att man ser sig 
tvungen att söka nya och allt effektivare landsbygdspolitiska instrument för att svara 
mot de grundläggande utmaningarna i politiken. Befolkningskoncentrationen fortgår 
alltjämt, utbildade och unga människor flyttar bort från glesbygden och jordbrukets 
betydelse för sysselsättningen minskar hela tiden. Därmed försämras tillgången till bas-
tjänster på landsbygden och befolkningen åldras (t.ex. Hyyryläinen & Rannikko 2000; 
Nivalainen & Haapanen 2002.) Den relativa arbetslösheten är likaså alltjämt hög på 
landsbygden. Till den onda cirkeln i fråga om landsbygdens utvecklingsproblem hör 
också att de regionpolitiska åtgärderna nuförtiden närmast baseras på lokal självständig-
het och initiativförmåga samt på innovativ projekt- och programverksamhet. Dessa 
kräver i sin tur att regionerna redan i inledningsskedet är ytterst initiativrika, kreativa 
och villiga att förbinda sig. Människor som besitter just dessa egenskaper flyttar eller 
har flyttat till städerna och de glest bebodda regionerna får det allt svårare att dra maxi-
mal nytta av de metoder för regionutveckling som erbjuds dem. 

De politiska åtgärder inom olika förvaltningssektorer som fokuserar på landsbygden har 
inte till alla delar förmått följa den snabba, regiondifferentierande och rätt kraftiga 
strukturomvandlingen och därför behövs det nya och innovativa arbetssätt för att lappa 
de hål som uppstår i utvecklingsverksamheten. 

De politiska styrmedlen i Finland (bl.a. miljöpolitiken) har utvecklats i riktning mot 
frivilliga styrmedel, och exempelvis ekonomiska styrmedel är inte längre så centrala. 
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Hittills utgörs de avreglerande medlen av positiva drivfjädrar, överläggningar, växel-
verkan, öppenhet samt ökat deltagande. Med dem syftar man både till att få en ”bättre” 
förvaltning och till att legitimera förvaltningen och styrningen. (Sairinen 2000). Även 
om förvaltningen på ett sätt befullmäktigar (empower) medborgarna, kan man å andra 
sidan också skönja drag av det governmentality-begrepp som Foucault (1991) lanserade. 
Inom detta begrepp förstärks maktkoncentrationen till centralförvaltningen och dess 
omgivning och man utgår från behovet av samhällelig styrning. Ingripandet i männi-
skornas liv fördjupas och utvidgas och maktbruket intensifieras (Sairinen 2000). Tanken 
om avtalsmässig verksamhet för fortsättningsvis utvecklingen framåt i samma riktning, 
men samtidigt får aktörerna på lägre nivå flera möjligheter att påverka och därmed till-
förs också andra intressanta dimensioner. 

2.3.2 Utgångspunkter för avtalsmässig verksamhet 
Avtalsmässig verksamhet utgör grunden för samfund, samhällen och globala system. 
Olika slag av avtal möjliggör ett fredligt, demokratiskt och fungerande samhälle. 

Inom den avtalsmässiga verksamheten, dvs. ingåendet av avtal, finns det av hävd två 
sidor som kan benämnas t.ex. genom begreppsparen beställare – producent eller 
uppdragsgivare – uppdragstagare. Det grundläggande är att den förra sätter upp mål som 
den senare skall uppfylla. Denna tudelning är möjlig i det fall att varje avtalshändelse 
analyseras så noggrant som möjligt. Avtalshändelser som förefaller vara individuella är 
dock i själva verket ofta en grupp av många avtalshändelser som såväl tidsmässigt som 
tekniskt överlappar och innesluter varandra. Avtalsmässig verksamhet kan granskas 
även via några andra begreppspar.  

Horisontalitet – vertikalitet 

Inom avtalsmässig verksamhet avser vertikalitet att det råder ett hierarkiskt förhållande 
mellan avtalsparterna. Dessutom innebär det att makten är ojämnt fördelad då avtalet 
definieras. Utgångspunkten för horisontella avtal baserar sig däremot inte på ett hier-
arkiskt förhållande, även om inbördes assymetri mellan parterna kan förekomma. 

Individbaserat – kollektivt 

Tanken bakom individbaserad överenskommelse är att avtalsparterna försöker maxi-
mera nyttan av avtalet. Detta bör givetvis även vara möjligt, och externa faktorer får inte 
heller inverka på avtalets uppkomst. Kollektiv överenskommelse är mycket mera 
invecklad och den avviker från den individbaserade rationaliteten. (Hyyryläinen 2000, 
301). 

I de mest centrala delarna i uppbyggnaden av avtalsmässig verksamhet ingår också 
förtroende och de kommunikativa processer som kopplas samman med det och som kan 
betraktas som grundläggande utgångspunkter för olika slag av avtal. (Se Ruuskanen 
2001, 46–47). Rättvisa är också ett nödvändigt villkor för att skapa förtroende. 

Överenskommelse på hög och låg förtroendenivå 

Grunden för ett avtal kan på ett beskrivande sätt indelas i två kategorier vilkas karaktär 
gestaltas i följande tabell (Tabell 1). När det gäller avtal på låg förtroendenivå är avtalet 
alltid utformat på ett snävt och detaljerat sätt. Dylika avtal är därför också synnerligen 
mekaniska och de har som uppgift att indirekt och instrumentellt utvisa avtalsvillkoren. 
De sanktioner som ingår i avtalen är likaså synnerligen detaljerade. Brott mot avtalen 
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kan spåras exakt dit där de har inträffat och därmed också identifieras. Sanktionerna är 
också mycket specificerade och detaljerade till följd av möjligheten till noggrann upp-
följning av felen. Verkställandet av sanktionerna är likaså rätt onyanserat och har 
karaktär av engångsföreteelse. Producentens ansvar baseras därför i huvudsak just på 
sanktioner. 

Överenskommelser på låg förtroendenivå är nödvändiga i nutida samhällen med ytterst 
långtgången arbetsfördelning och hög teknologi. Även om vi talar om avtal på låg för-
troendenivå bör ingen tro att ingångna avtal och deras giltighet skulle sakna stort för-
troende. I detta sammanhang beskriver förtroendenivån endast utgångspunkterna för 
typen av avtal och inte huruvida avtalen upplevs som pålitliga eller inte. Giltigheten för 
avtal på låg förtroendenivå kan ändå anses vara helt komparabel med hur samhället 
fungerar. En långt utvecklad teknifiering är heller inte möjlig utan giltiga avtal på låg 
förtroendenivå. 

Tabell 1: Kategorier av avtalsmässig verksamhet och deras karaktär (jfr. Hyyryläinen 
2000, 307) 

Den avtalsmässiga 
verksamhetens dimensioner 

Låg förtroendenivå Hög förtroendenivå 

Avtalets form Strikt, kvantitativt, detaljerat Vagt, principiellt 
Avtalsparternas relation är 
vanligen 

Mekanisk, fjärmad Övergripande, nära 

Avtalssanktioner Detaljerade sanktioner Sanktioner på allmän nivå 
Följder av överträdelser Överträdelser kan korrigeras 

från punkt till punkt 
En överträdelse skadar 
grunden för avtalet, svårt att 
korrigera 

Producentens/uppdrags-
givarens ansvar 

Ytligare, baseras på 
sanktioner 

Djupare, baseras på förtroende 

Avtal på hög förtroendenivå är vanligen vagt utformade och saknar nästan helt och 
hållet detaljer. Utgångspunkten är ett principiellt avtal. Avtalsparterna står vanligen 
också i ett närmare, personligare och mera övergripande förhållande till varandra. 
Nödvändigtvis fastställs inga sanktioner i avtalet, utan allvarliga påföljder för avtals-
brott fungerar som sanktioner på allmän nivå. 

Om man bryter mot ett avtal på hög förtroendenivå är det betydligt svårare att korrigera 
situationen än vid avtal på låg förtroendenivå. Avtal på hög förtroendenivå gör det 
också möjligt för producenten att ta ett mera helhetsbetonat ansvar eftersom avtalsbrott 
ger upphov till att hela grunden för avtalet raseras. Producenten upplever lätt att han 
förlorar ansiktet (sin avtalspartner, möjligheten till ett nytt avtal etc.) och överväger 
troligen mera noggrant innan han ingår ett avtal på hög förtroendenivå. Vid överens-
kommelse på hög förtroendenivå är såväl mottagandet som det ömsesidiga godkännan-
det djupare än vid överenskommelser på låg förtroendenivå. Nästan alla avtal innehåller 
element på både låg och hög förtroendenivå. 

Kommunikativa processer 

En av de mest centrala utgångspunkterna vid granskningen av grunderna för avtals-
mässig verksamhet är analys av hurdana processer som hänger samman med avtalen. 
Om man vill klarlägga hur ett avtal upplevs bland de olika avtalsparterna är det av 
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största vikt att veta vilka slags förhandlingar och hurdana maktpositioner som ger upp-
hov till avtalet. Den optimala förhandlingspositionen torde ligga någonstans på gränsen 
mellan diktatorisk befallning och kaos. En diktator kan tvinga en medborgare att handla 
på ett visst sätt om denne vill hållas vid liv. Den andra ytterligheten beskrivs med en 
situation där utgångspositionerna är oklara och förhandlingarna stampar på stället. 
Relationerna mellan parterna kan rentav försämras.  

Enligt Jürgen Habermas (1984; 1987 och 1996) sker omorganiseringen av maktfrågorna 
(i en demokrati) under samhälleliga processer som till sin natur är kommunikativa. Den 
kommunikativa verksamheten strävar till samförstånd, men inte primärt så att man 
endast driver sina egna intressen. Aktörerna försöker i stället med hjälp av en gemensam 
situationsdefinition harmonisera sin verksamhetsplan med andra aktörers planer. Här 
ligger också en av lösningarna till att samhällen över huvud taget är möjliga. 

Habermas talar ofta om diskurser när han behandlar kommunikation. Även om uttryck 
inom talet står i centrum skall begreppet diskurs i detta sammanhang uppfattas som 
mera vidsträckt social kommunikation och växelverkan. Vi kan ju gott och väl tänka oss 
att direkta meddelanden produceras på annat sätt än genom tal, till exempel i form av 
gester, tonfall eller handlingar. Sättet att framföra påståenden eller meddelanden kan i 
sig inte utesluta att avsikten är att låta någon annan få kännedom om vår egen åsikt, vårt 
synsätt eller vår ställning. Det är fråga om förverkligandet och uttryckandet av sin egen 
subjektivitet samt om omfattningen av de instrument som står till förfogande för att 
uttrycka sig. 

Palviainen (2001) har i sitt licentiatarbete också behandlat problem i anslutning till 
kommunikation och diskurs. Han dryftar huruvida det uppstår problem med kommuni-
kationen (”språket”) då den lokala nivån möter förvaltningen och om dessa problem tar 
sig uttryck i problem vid kommunikationen mellan aktörsnivåerna (den lägre aktörs-
nivån förmår inte kommunicera på den språkliga nivå som de övre nivåerna betraktar 
som legitima) eller i förvrängningar av aktörernas roller och några aktörsgruppers ofull-
ständiga representation eller rentav vissa aktörsnivåers ”stumhet”. 

Det är oundvikligt att uppkomsten av ett verkligt avtal föregås av kommunikativa 
processer (dialoger). Man kan ändå anta att resultatet av dessa processer inte i samtliga 
fall är en konsensuslösning. Därför är det nyttigt att det under processens gång fästs 
avseende vid olikheter, konstellationer och konfliktpotentialer i aktörernas tolkningar 
samt vid faktorer som kan avslöja förvrängningar av maktbruket. Att komma överens 
innebär inte någon egentlig avtalsmässig verksamhet om inte förhandlingsprocessen 
upplevs som tillräckligt jämlik av bägge (alla) parter. 

Man kan således tänka sig att frågor i anslutning till kommunikation står i centrum då 
mötesytan mellan lokala och förvaltning fås att fungera bättre eller ingåendet av avtal 
förbättras. Likaså måste maktfrågorna, den jämbördiga dialogen och de sätt och 
begränsningar som förvaltnings-, lokal- och verksamhetskulturerna för med sig identi-
fieras i processen. I vissa fall kan uppkomsten av själva avtalet förhindras men förhand-
lingsprocessen i sig kan vara nyttig med tanke på framtiden.  

Därmed skall utöver förtroende och kommunikation även frågor som berör åtminstone 
tillit, jämlikhet, ansvarstagande och i synnerhet rättvisa, som utgör en central del av 
förtroendet, fogas till frågan om avtalsmässig verksamhet. 
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Rättvisa och avtalsmässig verksamhet 

På principiell nivå avser rättvisa att var och en bör få det som tillkommer honom eller 
henne. Även frågan om knapphet anknyter till detta: det finns alltför få eftertraktans-
värda nyttigheter (enligt människorna). Rättvisa är nödvändigtvis inte detsamma som 
laglighet, utan det är enbart fråga om delning och en rättvis sådan; laglighet medför i sig 
ingen rättvisa, för lagar kan ju vara orättvisa. Rättvisa är ett slags moralisk dygd.  

Då man försöker nå ett avtal främjas rättvisan bäst av en kommunikativ process som till 
sina utgångspunkter är så jämlik som möjligt, vars slutresultat beaktar den lokala aktö-
rens kontext och möjligheter och som leder till bägge avtalsparternas godkännande. En 
dylik process ökar också flexibiliteten, de rådande strukturernas utveckling och dess-
utom utvecklar den nya former av praxis. Ytterligare gör en rättvis process och ett slut-
resultat som i möjligast stor utsträckning godkänns av bägge avtalsparterna det möjligt 
att nå ett fördjupat förtroende. Då uppstår det hållbarare lösningar och bägge avtals-
parterna förbinder sig starkt vid dem. I detta avseende äger förnuftigt genomförda 
avtalslösningar också ekonomisk betydelse och de kan på längre sikt även granskas i 
förhållande till den grundläggande idén om en hållbar utveckling och i synnerhet den 
sociala hållbarhetens dimension. 

Som förvaltningsprincip anses avtalsmässig verksamhet ha åtminstone två slags be-
tydelser: man strävar till att ersätta styrningsrelationer och subordinationer med andra 
arrangemang som definierar organisationernas inbördes förhållanden och relationer utåt 
på ett nytt sätt. För det andra fogas till dem en strävan att minska byråkratin eller att så 
långt som möjligt frigöra sig från den. (se Hyyryläinen 2000, 300). 

Om avsikten är att förhindra en ökad byråkrati kan avtalsmässig verksamhet vara en 
metod på lång sikt. Emellertid är särskilt avtal på låg förtroendenivå sådana som i stor 
utsträckning kräver byråkratisk verksamhet (kontroller, notering, uppföljning, sanktio-
nering osv.). I ett längre perspektiv kan det vara möjligt att minska byråkratin genom att 
ta in element på en högre förtroendenivå i den avtalsmässiga verksamheten (avtalen). 
Det bör övervägas om dessa inslag kan tas med i de avtalssystem som används i dag, 
eller om de fungerar endast i helt nya verksamhetsmiljöer. I praktiken kan man tänka sig 
att det inte innebär en ändring av själva avtalstexterna eller avtalsformerna, utan det 
faktum att avseende fästs särskilt vid avtalsprocessen kan vara ett steg i riktning mot 
avtalsmässig verksamhet på högre nivå, varvid även en del av dess fördelar kan uppnås. 
Å andra sidan kan betoningarna av ansvarstagandet för ett avtal ändras i riktning mot 
avtalsmässig verksamhet på högre förtroendenivå så att aktörerna ges ett mera över-
gripande ansvar för vilket mål som skall uppnås och mindre avseende fästs vid meto-
derna för hur detta skall ske. För det tredje är det skäl att nyttja de drag av avtalsmässig 
verksamhet på högre nivå som redan finns inom nuvarande praxis. 

Enligt vissa forskare bör uttryckligen sådana processer som ökar flexibiliteten och för-
troendet och därmed den egentliga legitimiteten (godtagbarheten) genomföras inom den 
finländska centralförvaltningen. Dessutom anser forskarna att man behöver ta i bruk 
principen om en helhetsbetonad styrning (holism) inom hela förvaltningen (Bouckaert 
et al. 2000). Även om människornas förtroende för förvaltningen inte är särdeles svagt i 
Finland kunde den avtalsmässiga verksamheten vara ett instrument för att öka och 
bevara förtroendet, liksom för att försöka lindra problemen i anknytning till den funk-
tionella beröringsytan mellan förvaltningsorganisationer och lokala aktörer. Vissa 
former av förvaltningspraxis har redan klart utvecklats i en riktning där verksamheten 
åtminstone i princip omfattar att låta bl.a. de lokala aktörerna få del av makten. Exempel 
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på detta är processer för deltagande i planering, bl.a. miljökonsekvensbedömning 
(MKB) och bedömning av sociala verkningar. 

Som arbetsmetod medför arrangemang av typen avtalsmässig verksamhet att alla aktö-
rer ställs inför nya utmaningar och utvecklingskrav. Det är inte alls självklart att exem-
pelvis en jordbrukare förmår prissätta sina egna kostnader i situationer där han måste 
utföra en mängd uppgifter som avviker från de invanda rutinerna. Detsamma gäller 
förvaltningssystemen. Olika förvaltningsområdens avvikande verksamhetskulturer 
ställer egna begränsningar då man bereder sig på samarbetsformer av ny typ. 

2.3.3 Avtalsmässig verksamhet ur ekonomiskt perspektiv 
Den avtalsmässiga verksamheten är ett möjligt instrument för politisk styrning. I detta 
avseende skiljer sig avtalsmässig verksamhet från traditionell normstyrning genom att 
den avtalsmässiga verksamheten är förknippad med frivillighet. Ett av den ekonomiska 
vetenskapens grundläggande antaganden är att marknaden producerar nyttigheter och 
tjänster på det mest kostnadseffektiva sättet då de fungerar väl. Ur detta perspektiv utgår 
man från att avtalsmässig verksamhet bör användas endast och uttryckligen i situationer 
där marknaden av någon orsak inte kan producera en önskad produkt eller verksamhet. 
Det kan vara frågan om att marknaden antingen saknas eller fungerar ofullständigt. Den 
avtalsmässiga verksamheten aktualiseras också tack vare att människorna i ett urbani-
serat samhälle utvecklar nya behov att ”konsumera” landsbygden exempelvis i form av 
utrymme, landskap, naturupplevelse eller rentav som tystnad. Då konsumerandet 
omformas riktas allt flera krav, som upplevs som legitima, mot landsbygden och dessa 
krav krossar invanda uppfattningar om makten över mark och landskap och om maktens 
förhållande till äganderätten. 

Vid granskning ur ekonomiskt perspektiv bedöms de olika styråtgärderna oftast med 
hjälp av kostnadseffektivitet, dvs. man försöker fastställa vilka styråtgärder som till 
lägst kostnad leder till det eftersträvade slutresultatet – i vidare bemärkelse samhällets 
välfärd. I praktiken är det svårt att jämföra olika styråtgärder eftersom det inte entydigt 
går att mäta samhällets välfärd och man måste handla i ett läge där informationen är 
ofullständig och osymmetrisk. I samhället eftersträvas ofta även sådant som är svårt att 
kvantifiera, till exempel rättvisa och öppenhet (se Vehkasalo, Pentinmäki & Aakkula 
1999). Likaså är det svårt att exakt ange långtidsverkningarna mellan olika styrmedel.  

I ekonomisk litteratur analyseras den avtalsmässiga verksamheten närmast utifrån för-
hållandet huvudman-aktör (se t.ex. Slangen 1997, Varian 1999). Dock finns en väsentlig 
koppling även till andra begrepp som härrör från välfärdsekonomisk och informations-
ekonomisk vetenskap samt avtalsteori. Ett avtal som strukturerats på basis av förhållan-
det huvudman-aktör avser ett frivilligt förfarande mellan beställare och producent som 
grundar sig på ett system med ekonomiska drivfjädrar och där beställarens avsikt är att 
få producenten att utföra en bestämd sak på ett sätt som beställaren önskar. 

En ekonomisk bedömning av avtalsmässig verksamhet begränsas för det första av att 
informationen är ofullständig, dvs. bara den som producerat en offentlig nyttighet har 
kompletta uppgifter om dess produktionskostnader. För det andra är det omöjligt att 
exakt bedöma det ekonomiska värdet och betydelsen av producerade kollektiva nyttig-
heter. Av dessa skäl är det också från ekonomisk synpunkt väsentligt att avtalets produ-
cent kommer med redan då avtalet planeras. Utöver en så kostnadseffektiv prissättning 
som möjligt är det problematiskt för beställaren att veta hur de lämpligaste parterna fås 
med i avtalet, dvs. de vilkas verksamhet ger flest nyttoeffekter i förhållande till de 
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uppställda målen. Den tredje kritiska punkten är hur övervakningen skall organiseras så 
att transaktionskostnaderna inte ökar okontrollerat och gör hela avtalssystemet 
meningslöst. En grov uppskattning är att transaktionskostnaderna för EU-politikernas 
verkställande ligger mellan 20 och 30 procent. 

Avtalsbaserad styrning kan motiveras antingen från ett äganderätts- eller effektivitets-
perspektiv (Pentinmäki & Aakkula 2001). Äganderättsmotiveringen utgår från den 
traditionella, om även omtvistade, uppfattningen att till exempel jordbrukarna inte bara 
har äganderätt till jordbruksmarken utan också en indirekt ”äganderätt till miljön”. 
Därmed har jordbrukarna rätt att bedriva den produktion de finner lönsammast, obero-
ende av vilka verkningar den har för miljön. Om samhället vill ingripa i mängden eller 
beskaffenheten av de s.k. kollektiva nyttigheter jordbrukaren producerar är samhället 
skyldigt att ersätta jordbrukaren för de kostnader och det inkomstbortfall som eventuellt 
blir följden – det behövs således ett frivilligt avtal mellan samhället och jordbrukaren. 

Ur effektivitetssynvinkel kan man å andra sidan genom avtal minska de olägenheter 
som den bristfälliga informationen orsakar och/eller sporra producenten (jordbrukaren) 
att avslöja sådan information om sin egen verksamhet för beställaren (samhället) som 
annars inte vore tillgänglig. Dessutom har det föreslagits att uttryckligen frivilliga avtal 
i bästa fall kan leda till att de överenskomna målen överskrids utan extra kompensation. 
Då är avtalsbaserad styrning bättre än normstyrning för att motivera styrobjekten till att 
aktivt utveckla produktionsverksamheten i önskad riktning. 

Jordbrukets multifunktionella roll och kollektiva nyttigheter 

I denna granskning har den ekonomiska forskningen framskridit längst just i fråga om 
avtalsmässig produktion av kollektiva nyttigheter. Detta har nära kopplats samman med 
jordbrukets multifunktionella roll. De centrala elementen inom ett multifunktionellt 
jordbruk är enligt OECD (2000, 13) att det a) uppkommer många slag av produkter 
såväl i form av nyttigheter som icke-nyttigheter i samband med jordbruksproduktionen 
(samproduktionsprocess joint production process) och att b) en del av icke-nyttigheterna 
till sin natur är kollektiva nyttigheter eller externa effekter som saknar eller har en dåligt 
fungerande marknad. Det väsentliga är att det vid samproduktionsprocessen upp-
kommer en stor mängd sådana nyttigheter och tjänster som varken har marknad eller 
marknadspris men som ökar välfärden i samhället. Största delen av jordbrukspolitikens 
rutinerade metoder har riktats mot de privata nyttigheter som bildas i produktions-
processen samt mängderna av eller priset på dem, varvid merparten av de kollektiva 
nyttigheter som jordbruket producerar har uppstått indirekt via stöd som kopplats till 
produktionen. En kollektiv nyttighet har en ekonomisk dimension som primärt kommer 
till synes via den ändring av utbudsnivån som sker där (Aakkula 2000). Ofta är detta 
den indirekta följden av en politisk åtgärd som fokuserats på utbudet av den privata 
nyttigheten. Då exempelvis stöd till jordbruket överförs från produktpriset till den 
odlade arealen minskar produktionen av själva produkten och den mängd kollektiva 
nyttigheter som uppkommer i samband med detta. Då minskar också den nytta som 
samhället åtnjuter genom kollektiva nyttigheter (t.ex. biodiversitet), för utbudet av 
kollektiva nyttigheter minskar. 

Kännetecknande för kollektiva nyttigheter är att även om de används av någon minskar 
ingen annans möjligheter att likaså använda dem, och ingen kan utestängas från 
användningen av en kollektiv nyttighet. Därmed har de, i motsats till privata nyttigheter, 
varken marknad eller marknadspris. En kollektiv nyttighet hör samman med de externa 
effekter som nämnts ovan. Nyttor och olägenheter som uppstår vid produktions-
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processen och som inte prissätts kallas för externa effekter. Det är fråga om bieffekter 
som oavsiktligt åsamkas andra. Jordbrukets externa effekter har ofta även karaktär av 
kollektiva nyttigheter, vilket innebär att det är omöjligt och inte heller önskvärt att 
reglera dem. Det faktum att en person konsumerar en kollektiv nyttighet till exempel 
genom att njuta av utsikten över ett landskap reducerar inte nämnvärt andra personers 
möjligheter att använda eller konsumera nyttigheten.  

Om man vill producera kollektiva nyttigheter på avtalsbasis skall beställaren fastställa 
ett värde för åtgärderna som för det första omfattar producentens kostnader för att 
producera nyttigheten och dessutom så kallade drivfjädrar, dvs. ekonomiska lockbeten 
som överstiger kostnaderna. Ytterligare ger ett avtalssystem alltid också upphov till 
andra kostnader, t.ex. för kontroll. 

För närvarande förefaller det som om en sådan avtalsbaserad styrning som identifierar 
betydelsen av jordbrukets kollektiva nyttigheter är på väg att öka, även om jordbruks-
politiken även i dagens läge har en åtminstone indirekt inverkan på jordbrukets mång-
funktionella roll. Av de nuvarande stödformerna baseras miljöstödet på avtal och är 
tydligt fokuserat på produktion av kollektiva nyttigheter. Med tanke på att jordbrukar-
nas arbete kan fortsätta och åkrarna hålls i produktion har också kompensationsbidraget 
gett upphov till kollektiva nyttigheter, då bevarandet av landsbygdens livskraftighet har 
gynnats. Också CAP-stödet med sin koppling till odlingsareal och djurenheter inne-
håller samma element, till exempel vad beträffar trädningsskyldigheten och upprätt-
hållandet av produktionen. 

Avtal om produktion av kollektiva nyttigheter inom jordbruket 

Tidigare fastställdes jordbrukets producentpriser med hjälp av stödpolitiken på så sätt 
att produktionen inom basjordbruket var lönsam och så pass omfattande att det också 
uppstod tillräckligt med kollektiva nyttigheter i samproduktionsprocessen. När jord-
brukspolitiken har ändrats genom sänkning av marknadspriserna och allokering av 
stöden på ett nytt sätt har gårdsbrukets struktur gått i riktning mot större enheter med 
mindre arbetskraft, vilket kommer till synes på ett negativt sätt när det gäller lands-
bygdens livskraftighet och landsbygdsmiljön. Man har försökt finna andra drivfjädrar 
för produktionen av de önskade kollektiva nyttigheterna. Med hjälp av olika avtals-
system som används går det att få information om de nyttor och olägenheter som 
avtalsmässig verksamhet medför samt om eventuell god praxis. Centrala element i det 
landsbygdsavtal för en gård som tagits i bruk i Frankrike (CTE; Contrat Territorial 
d’Exploitation) är avtalsbas, kollektiva nyttigheter, regional verksamhet och vederlag. 
Det är frivilligt att ansluta sig till systemet inom vilket det är möjligt att producera 
många olika slag av miljömässiga, sociala och kulturella kollektiva nyttigheter. Genom 
regionala infallsvinklar försöker man ta hänsyn till lokala behov och särdrag. Systemet 
med vederlag genomförs så att olika regionala aktörer tas med redan då målen för 
systemet fastställs, varvid det blir klart vad som i praktiken görs med stödpengarna. 
Förutom i Frankrike har avtal använts bland annat i Nederländerna och Danmark. I 
dessa båda länder har det gällt avtalsmässiga handlingar i anslutning till landsbygds-
landskapet. 

I Nederländerna har frivilliga jordbrukarorganisationer (milieucoöperaties, miljö-
andelslag) ingått avtal med staten om produktion av vissa kollektiva nyttigheter (Hees, 
Renting & de Rooij 1994). I Danmark är det jordbrukarföreningar som mot avtal ser till 
att buskar planteras för att förhindra erosion och öka landskapets värden. Gravsholt 
Busck (2002) har i sin undersökning jämfört dessa två avtalstyper. Det nederländska 
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avtalet baserar sig på en kraftig bottom up -infallsvinkel där frivilliga organisationer har 
en betydande makt vid planeringen och själva genomförandet av åtgärderna. De åt-
gärder som ingår i avtalet är också särdeles olikartade. I Danmarks fall har initiativet 
och avtalsinnehållet ursprungligen varit mycket centrumorienterat och avtalet gäller 
endast några få och mycket specifikt definierade åtgärder. 

För beställaren, dvs. staten, har bägge avtalssystemen medfört en sådan nytta att det i 
fråga om en politisk åtgärd som syftar till rätt omfattande verkningar har varit menings-
fullt att ingå avtal med en grupp i stället för med individer. Detta har konstaterats sänka 
transaktionskostnaderna för den avtalsmässiga verksamheten betydligt. I Nederländerna 
har man också mera allmänt övervägt att ta i bruk olika styrmedel för att få till stånd ett 
hållbart jordbruk (van den Weijden 2001). Avtalsmässig verksamhet betraktas som ett 
beaktansvärt medel eftersom det anses att man inte uppnår detta mål utan att samhället 
och jordbruket samarbetar. 

Avtalsmässig verksamhet gör delaktigheten och deltagandet mera omfattande. Dess-
utom kan man genom avtal skräddarsy regionala och lokala utformningar som är svårare 
att uppnå genom sedvanlig normstyrning. 

För att vara avtalspart krävs att producenten har organisatoriska färdigheter och förmåga 
att finna rätt form av organisation. Detta innebär problem. De delaktiga skall också ges 
betydligt mer makt att påverka vad och hur man skall göra inom ramen för avtalet, så att 
de förbinder sig vid de överenskomna handlingarna. Enligt en undersökning som utförts 
för finländska jordbrukare (Kröger 2002) uppfylls detta inte med de system som för 
närvarande används i Finland. Eftersom de producerade kollektiva nyttigheterna är 
starkt bundna till lokala förhållanden och särdrag både i avseende på produktion och 
efterfrågan, måste man fästa allt mer uppmärksamhet vid regionala faktorer då politiska 
åtgärder planeras. 

2.3.4 Några perspektiv på avtalsmässig verksamhet 

Landsbygdsavtal som ett system för jordbruksstöd 

Landsbygdsavtalet kan i princip tillämpas på jordbruk sålunda att det ersätter en del 
eller alla stöd som är i bruk för närvarande. Som utgångspunkt torde det dock vara 
förnuftigare att undersöka hur det lönar sig att utveckla föränderlig avtalspraxis inom 
jordbruket i riktning mot mera avtalsmässig verksamhet eller hur man kan ta in element 
från avtalsmässig verksamhet på högre förtroendenivå. Den europeiska jordbruks-
politiken tillåter i synnerhet stöd som gynnar jordbrukets stödfunktioner, bl.a. utveck-
ling av landsbygden, och som därmed passar i WTO:s gröna eller blå låda. Om stöd-
systemet begrundas på basis av utgångspunkterna för ett avtal och de grundläggande 
frågorna i anslutning till avtalsmässig verksamhet beaktas, lyfter avtalspraxis fram 
några intressanta frågor. 

Först kommer många att tänka på pengar, dvs. vad en revidering av stödsystemen 
(utbildning, nya, eventuellt mera tidskrävande processer, utveckling av förvaltnings-
samarbetet osv.) kommer att kosta och dessutom huruvida det är möjligt att med nu-
varande stödbelopp klara av betalningsförpliktelserna i ett avtalsmässigt system.  

Ett system av avtalstyp blir på lång sikt nödvändigtvis inte dyrare än det nuvarande i 
fråga om de egentliga betalningarna, men betydande inbesparingar torde inte heller vara 
att vänta. Detta innebär att stöden kan skötas lika bra med det nuvarande systemet, 
varför den springande punkten i förnyelsen inte ligger i ekonomin.  
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Utgångspunkten för ett avtal mellan myndigheterna och jordbrukaren bör vara en så 
jämbördig överläggning som möjligt där vardera parten försöker anpassa sig till den 
andra partens specialvillkor. Det är inte bara fråga om någon ”take it or leave it”–situa-
tion. Avtalsmässig verksamhet innebär också att en jordbrukare eller någon annan 
avtalspartner måste ta ett mera övergripande ansvar för jordbruket inklusive dess bi-
produkter. Å andra sidan kan han långt uppfylla sina förbindelser på det sätt han anser 
vara bäst. Man ingriper inte detaljerat i de egentliga förfaringssätten och därför är inno-
vativiteten mångsidig och metoderna utvecklas. Avtalet ger jordbrukaren frihet, men 
binder honom på ett mera övergripande sätt vid avtalet och samtidigt vid de principer 
som har ett brett godkännande. Den avtalsmässiga verksamhetens kärna ligger därmed i 
förfaringssätten. 

Motiveringar i anslutning till flexibilitet, förbindelse, utveckling av förvaltningspraxis, 
jämlikhet och rättvisa samt förtroende försvarar sin plats också för att reformera jord-
brukets stödsystem i riktning mot avtalsmässig verksamhet. Om den avtalsmässiga 
infallsvinkeln skall utsträckas till jordbrukets egentliga stöd krävs det uppenbarligen 
ytterligare utredningar. 

Avtalsmässig verksamhet som arbetsmetod 

Som arbetsmetod ställer ett system av avtalstyp sådana krav på alla aktörer som klart 
avviker från de nuvarande. Det är inte alltid självklart att exempelvis en jordbrukare 
förmår prissätta sitt eget arbete och kostnaderna för de redskap och material som 
används då han måste utföra uppgifter som kraftigt avviker från vardagsrutinerna. I 
synnerhet kan det vara besvärligt, om inte rentav omöjligt, att utföra hållbara långsiktiga 
kalkyler över arbeten som inte är bekanta sedan tidigare. Inom förvaltningen innebär 
avtalsmässig verksamhet att ta till sig ett flertal nya sätt att arbeta och förhålla sig och 
framför allt att lära sig saker. Dessutom förbrukas åtminstone till en början mer resurser 
än tidigare och förhållandet mellan insats och utbyte kan förefalla ohållbart på kort sikt. 
Som arbetskultur torde den avtalsmässiga verksamheten förutsätta förnyelse också i det 
avseendet att resultaten bör granskas mera långsiktigt än i dag. 

Avtalsmässig verksamhet som förvaltningskultur och instrument för utveckling av 
förvaltningen 

Inom den offentliga förvaltningen har avtalsmässig verksamhet hittills närmast inneburit 
s.k. externalisering av verksamheter, dvs. att de egna verksamheterna skärs ner och 
privatiseras. Vid externalisering köps verksamheterna av utomstående företag som är 
specialiserade på en viss bransch. Oftast är dock kunskapen om kostnaderna för t.ex. 
konkurrensutsättning förvånansvärt ringa inom förvaltningen (Hyyryläinen 2000, 305). 
Med tanke på utvecklandet av förvaltningen har den avtalsmässiga verksamheten tills-
vidare inte uppnått några särskilt radikala varianter. Några former av förvaltningspraxis 
har visserligen utvecklats i en riktning där bl.a. överföring av makten till lokala aktörer 
åtminstone i princip ingår i verksamheten. Dylika är bland annat de miljökonsekvens-
bedömningar och bedömningar av sociala verkningar som nämnts ovan. 

Med den avtalsmässiga verksamhetens hjälp kan man också uppnå flexibilitet, ändringar 
av förvaltningskulturen och ny praxis (såsom att överskrida de traditionella gränserna 
mellan den lokala nivån och förvaltningen). Det blir också möjligt att överföra makten 
på ett djupare plan. Lösningar av avtalstyp äger säkert också ekonomisk betydelse och 
de kan åtminstone på längre sikt ställas i relation till grundidén om en hållbar utveckling 
och i synnerhet den sociala hållbarhetens dimension.  
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Som förvaltningsprincip anses avtalsmässig verksamhet ha åtminstone två slags be-
tydelser: man strävar till att ersätta styrningsrelationer och subordinationer med andra 
arrangemang som definierar organisationernas inbördes förhållanden och relationer utåt 
på ett nytt sätt (avreglering). För det andra kopplas dessa ofta samman med en strävan 
att minska byråkratin eller att så långt som möjligt frigöra sig från den. (se Hyyryläinen 
2000, 300.) 

Det är inte förnuftigt att förnya förvaltningssystemen utan att få någon nytta till stånd. 
Det är säkert eftersträvansvärt att förhindra en ökad byråkrati. Om avsikten är att för-
hindra en ökad byråkrati är avtalsmässig verksamhet tveklöst en fungerande metod. 
Avtal på låg förtroendenivå är uttryckligen sådana som i stor utsträckning kräver byrå-
kratisk verksamhet. Ett möjligt sätt att genom avtalsmässig verksamhet ingripa i byrå-
kratin är att använda sig av avtal på högre förtroendenivå. Hur detta kan ordnas i 
praktiken är en helt annan fråga. Är det möjligt att ta in element från avtalsmässig verk-
samhet på högre nivå i de avtalssystem som används i dag? Man kan anta att införandet 
av dessa element i avtalspraxis inte nödvändigtvis innebär att själva avtalstexterna eller 
avtalsformerna ändras, utan det faktum att avseende fästs särskilt vid avtalsprocessen 
kan vara ett steg i denna riktning. Då kan redan en del av fördelarna uppnås. Den 
avtalsmässiga verksamhetens utveckling torde inom förvaltningen innebära särdeles 
djuplodande förändringar. Enligt vissa forskare bör i synnerhet processer som ökar 
flexibiliteten och förtroendet och därmed den egentliga legitimiteten (godtagbarheten) 
genomföras i den finländska centralförvaltningen. Dessutom anser forskarna att 
principen om en helhetsbetonad styrning (holism) behöver tas i bruk inom hela förvalt-
ningen (Bouckaert et. al. 2000). Avtalsmässig verksamhet kunde vara ett användbart 
instrument då man strävar till att öka medborgarnas förtroende för förvaltningen, liksom 
för att försöka minska de problem som hör samman med den funktionella beröringsytan 
mellan förvaltningsorganisationer och lokala aktörer. 

Utgångspunkten kan dock anses vara att på ett eller annat sätt effektivisera förvaltning-
ens verksamhet. En legitimering av verksamheten (även uppnåendet av lokalt god-
kännande) förutsätter ett ökat förtroende. Förtroende uppstår i sin tur inte utan kommu-
nikativ verksamhet som upplevts som rättvis. Avtalsmässig verksamhet gör detta 
möjligt. 
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2.4 Virkemidler for multifunksjonelt landbruk – Avveiningen mellom 
transaksjonskostnader og presisjon 

  Valborg Kvakkestad og Arild Vatn, Norges landbrukshøgskole, Ås, Norge 

2.4.1 Innledning  
Det multifunksjonelle landbruket produserer både private (mat og fiber) og ulike 
kollektive goder som for eksempel kulturlandskap. Ved utforminga av virkemidler for 
det multifunksjonelle landbruket er det ønskelig at virkemidlene er målretta ved at de er 
knytta direkte til produksjonen av kollektive goder og at de er enkle å administrere. Det 
vil si at de er presise og har lave transaksjonskostnader. Det kan være en avveining 
mellom transaksjonskostnader og presisjon – det vil si virkemidler rettet direkte mot 
ulike kollektive goder vil normalt ha høyere presisjon enn mer generelle virkemidler. 
Samtidig øker de administrative kostnadene. Mens presisjon i prinsippet må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle, er det mulig å oppnå noe generell innsikt vedrørende variasjon i 
transaksjonskostnader. Det sentrale spørsmålet i dette notatet er hva som bestemmer 
nivået på transaksjonskostnadene i landbrukspolitikken.  

2.4.2 Multifunksjonalitet, transaksjonskostnader og presisjon 
Multifunksjonalitet referer til en situasjon hvor en økonomisk aktivitet skaper multiple 
produkter og som gjennom dette bidrar til å oppnå flere samfunnsmessige mål samtidig 
(OECD 2001). Disse produktene består vanligvis av en kombinasjon av private og ulike 
kollektive goder og kollektive onder. Det er denne kombinasjonen som skaper spesielle 
utfordringer for myndighetene. De følgende elementene utgjør en representativ liste 
over de ulike kollektive aspektene ved multifunksjonelt landbruk:  

• Miljøeffekter: landskap (biologisk mangfold, rekreasjon, estetiske verdier), kulturell 
arv, forurensning (endringer i stoffsyklus osv.) 

• Matvareberedskap (tilgang på mat under ulike betingelser) 

• Matvaresikkerhet (kvalitet/phyto-sanitær status) 

• Distriktshensyn (bosetning, distriktsøkonomisk aktivitet) 

De ulike godene er komponenter i et integrert produksjonssystem. Selv om noen av de 
ovenfornevnte aspektene ved multifunksjonelt landbruk muligens også kan produseres 
uavhengig av landbruk, er det vanskelig å tenke seg et landbruk som ikke påvirker 
tilstanden på de ulike aspektene i listen over. De kollektive godene/ondene er 
karaktertrekk ved produksjonssystemet som en helhet. Dette har sin grunn i at 
landbruksproduksjon er direkte knytta til økosystemet som det operer i. Både 
innsatsfaktorene og produktene i landbruket påvirker økosystemet. Dette er illustrert i 
figur 1.  
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knytta til det kollektive godet man ønsker å sikre. Får å utvikle dette trengs en nærmere 
beskrivelse av hva som menes med transaksjonskostnader og presisjon.  

Arrow (1969: 48) har definert transaksjonskostnader som ”the costs of running the 
economic system”. Dahlman (1979) opprasjonaliserer dette konseptet ved å splitte det i 
kostnader ved å framskaffe informasjon, inngåelse av kontrakter og kontroll. I de fleste 
økonomiske analyser forutsettes transaksjonskostnadene å være null. Forskning viser 
derimot at produksjons- og transaksjonskostnader har tilnærma lik betydning i moderne 
økonomier. 

Hva menes så med presisjon? I en situasjon med multifunksjonelt landbruk kan 
kostnader deles i to komponenter. For det første har vi kostnadene med å produsere et 
bestemt kollektivt gode, slik som et spesielt landskap. For det andre har vi de 
politikkspesifikke transaksjonskostnadene. Dette er kostnader med å etablere og 
gjennomføre politikken. En presis løsning oppnås når standard betingelsene for 
optimalitet oppfylles i produksjonen av godet – dvs. marginal kostnad er lik marginal 
nytte. Slik tilpassing er optimal bare i de tilfeller at transaksjonskostnadene er null. Tap 
av presisjon kan måles som netto vinst tapt ved avvik fra den optimale løsningen.  

De politikk spesifikke transaksjonskostnadene (heretter transaksjonskstander) vil 
avhenge av nivået på presisjonen i landbrukspolitikken. Disse kostnadene kan sees på 
som kostnadene ved å være presis. En optimal tilstand på for eksempel et landskap kan 
defineres ut i fra de involverte produksjonskostnadene og den oppnådde nytten. Å 
oppnå en slik tilstand kan kreve flere virkemidler retta mot landskapet. Tiltak for å møte 
informasjonskrava, spesifisere nye insentiver, formulere kontrakter osv. må veies mot 
potensielle vinster ved hvert element. Man må veie vinstene ved å transformere 
landskapet til en ideell situasjon mot de involverte transaksjonskostnadene. Den 
marginale nytten ved økt presisjon forventes å synke når presisjonen øker. De marginale 
transaksjonskostnaden forventes derimot å stige. Gitt alle kostnadene, vil en presis 
politikk normalt ikke være optimal. I vårt eksempel kan dette innebærer at å betale en 
flat subsidie per hektar for å bevare et åpent landskap muligens er en bedre politikk enn 
å betale en spesifikk pris for hvert element i landskapet. Hvorvidt det er fornuftig å 
betale for private eller kollektive goder kan avhenge av om godene er sammenkopla, 
komplementære eller konkurrerende. Tabell 1 illustrerer hva som forventes å være en 
fornuftig politikk i forhold til presisjon og transaksjonskostnader gitt ulike 
sammenhenger mellom disse godene.  
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Tabell 1. Fornuftig betaling for kollektive goder under ulike produksjonssammenhenger 

 Sammenkopla  Ufullstendig  
sammenkopla 

Komplementære Konkurrerende  

Betale indirekte via 
private goder 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Betale direkte til 
kollektive goder   

  
X 

 
X 

 
X 

Dersom det private og det kollektive godet er sammenkopla i produksjonene, vil det 
være likegyldig om man betale direkte for det kollektive godet eller det private i forhold 
til presisjon. Det vil si at ressursallokeringa i produksjonen av godet vil bli den samme. 
Transaksjonskostnadene vil derimot forventes å være mye lavere ved det sistnevnte 
tilfelle siden det eksisterer informasjon om det private godet fra markedstransaksjoner. 
Kontraktinngåelse og kontroll vil også være betydelig enklere.  

Fullstendig sammenkopla produksjon som ovenfor er muligens ikke typisk. I praksis vil 
vi ofte ha det vi kaller ufullstendig sammenkopla produksjon. Dette er en situasjon hvor 
det kollektive godet er en funksjon av både det private godet og andre innsatsfaktorer 
som ikke trengs (evt. ikke trengs i samme mengde) for å produsere det private godet. I 
en slik situasjon vil man oppnå redusert presisjon ved å bare betale for det private godet. 
Fremdeles kan det være mest fornuftig å betale via det private godet, muligens i 
kombinasjon med en subsidie til de andre innsatsfaktorene dersom de omsettes i 
markedet. Hva som er en fornuftig vil variere fra tilfelle til tilfelle.  

Dersom forholdet mellom godene er komplementært, er argumentene de samme som i  
de  to foregående tilfellene. Komplementaritet innebærer at en innsatsfaktor brukt i 
produksjonen av det kollektive godet er sammenkopla med produksjonen av det private. 
Arealer er for eksempel sammenkopla med matproduksjon og en innsatsfaktor i 
landskapet. Dersom produksjonen av det kollektive godet er basert på innsatsfaktorer 
som alle er sammenkopla med produksjonen av det private godet, er konklusjonene det 
samme som for en situasjon med fullstendig sammenkopla produksjon. Det vil si at det 
er mest fornuftig å betale for det private godet. Dersom andre innsatsfaktorer er 
nødvendig i produksjonen av det kollektive godet, står vi overfor den samme 
aveiningsproblematikken som ved ufullstendig sammenkopla produksjon.  

Effekten av det private gode på den sammenkopla innsatsfaktoren er ikke alltid positive. 
Resultatet kan være et kollektivt onde. Redusert vannkvalitet kan være et sammenkopla 
produkt fra matproduksjon. Et eksempel er nitratforurensning. Det forurensa vannet kan 
dessuten være en innsatsfaktor i produksjonene av landskapsverdier, biodiversitet etc. 
som dermed får dårligere kvalitet. I dette tilfellet kan det være fornuftig å redusere 
prisen på det private godet. Dvs. Vatn et al (2002) viser at høyest presisjon oppnås om 
man øker prisen på den forurensende innsatsfaktoren.  

I de tilfellene hvor det er et konkurrerende forhold mellom det kollektive og det private 
godet er det eneste relevante alternativet å betale direkte for det kollektive godet.   

2.4.3 Transaksjonskostnader og betalingsform 
Til nå har vi kun forutsatt at transaksjonskostnadene øker ved å gå fra å betale for 
private til å betale kollektive goder. Vi trenger en nærmere klargjøring av hva som får 
transaksjonskostnadene til å variere mellom ulike virkemidler. De viktigste 
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dimensjonene som transaksjonskostnader varierer med er i følge Williamson (1985) 
hvor a) spesifikt godet er, b) usikkerhet om godets kvalitet og c) frekvens.   

Med hvor spesifikt godet er menes de kvalitative aspekta ved godet. Ordinære varer 
som for eksempel melk har en homogen kvalitet og varierer dermed ikke mellom 
transaksjoner. De er ikke-spesifikke i henhold til Williamson. På den motsatte siden av 
skalaen, har vi goder som er spesifikke i forhold til transaksjonen, slik som 
konstruksjonene av en ny bygning eller park.  

I den sistnevnte situasjonen vil alle transaksjonskostnadselementene øke i betydning 
sammenligna med homogene varer. Informasjonskstandene er ofte betydelige, ikke 
minst fordi det er lite eller ingen a priori erfaring om hva som eksakt skal omsettes. 
Inngåelse av kontrakter er komplisert. Kvaliteten på godet må defineres for hvert enkelt 
tilfelle. Videre er kontrollen av det som er levert krevende.  

I forhold til de to andre aspektene, la Williamson mer vekt på frekvens enn usikkerhet. 
Hovedpoenget er at hver transaksjon krever oppstartskostnader. Jo oftere en transaksjon 
gjentas, jo mindre betyding får disse kostnadene per enhet.   

Å overfører Williamsons ideer til landbrukspolitikken krever enkelte tilpasninger siden 
vi har med administrative transaksjoner å gjøre samt at noen av godene er kollektive. 
Når vi analyserer nivået på transaksjonskostnadene i landbrukspolitikken, blir 
spørsmålet om hvorvidt markeder for relevante varer allerede eksisterer svært sentralt. 
Vi finner det derfor nødvendig å supplere Williamsons liste med dette punktet.  

En vurdering av de ulike elementene finnes i tabell 2, hvor variasjon i 
transaksjonskstander forklares med karaktertrekkene ved transaksjonen og det relevante 
godet.  

Tabell 2. Forventa nivå på transaksjonskostnadene gitt ulike karaktertrekk ved de 
involverte transaksjonene 

Karakteristika ved de involverte transaksjonene og godene 

A: Virkemidler knytta til varer B: Virkemidler knytta til andre 
elementer enn varer 

Godets spesifisitet 
Lav 

Godets spesifisitet 
     Medium                          Høy 

 

 

 

 

 

Transaksjons-
kostnads-
element  

Frekvens 
   Høy               Medium 

(A1)                 (A2) 

Frekvens 
Medium              Lav 
(B1)                   (B2) 

Frekvens 
Lav 
(B3) 

Informasjon Lav Lav til medium Medium Medium til 
høy Høy 

Kontrakt Minimal Minimal Medium Medium til 
høy Høy 

Kontroll Minimal til 
lav Lav til medium Medium Medium til 

høy Høy 

Totale 
transaksjons-
kostnader 

Minimal til 
lav Lav til medium Medium Medium til 

høy Høy 
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Dersom virkemidlet kan koples enten til omsettbare innsatsfaktorer eller til omsettbare 
produkter (kategori A i tabell 2), vil store deler av den nødvendige informasjonen 
allerede være tilgjenglig, og kostnader ved kontraktinngåelse og kontroll vil 
sannsynligvis være veldig lave. I dette tilfellet vil godet per definisjon være lite 
spesifikt, hvis ikke ville det ikke eksistere markeder for godet. Som følge av de samme 
argumentene, forventes frekvensen å bli høy til medium. Dersom virkemidlene ikke 
koples til varer (kategori B), implisere det et skift til en situasjon hvor betalingen er 
knyttet til ikke omsettbare innsatsfaktorer eller til det kollektive godet mer direkte – jfr. 
også figur 1. Elementene virkemidlet er kopla til forventes å være mer spesifikke og 
transaksjonene forventes å ha lavere frekvens.  

Som en oppsummering, er vår hypotese at dersom et virkemiddel kan knyttes til et gode 
som allerede omsettes i markedet, det vil si goder som normalt er lite spesifikt, og har 
høy frekvens, blir transaksjonskostnadene lave. Dersom all informasjon må samles inn 
for et virkemiddel, det vil si at godet er unikt og har lav frekvens, forventes 
transaksjonskostnadene å bli høye. 

2.4.4 Transaksjonskostnader ved ulike virkemidler i landbrukspolitikken 
For å teste denne hypotesen har vi undersøkt transaksjonskostnadene for elleve 
virkemidler i norske landbrukspolitikk11. Tallene er for år 2000. Virkemidlene ble valgt 
med tanke på å dekke alle de fem kategoriene i tabell 2. Det hadde vært ønskelig å 
kvantifisere både etableringskostnader og løpende kostnader. Det har imidlertid ikke 
vært mulig å kvantifisere etableringskostnader siden enkelte av virkemidlene ble 
etablert for mange tiår siden. De kvantifiserte transaksjonskstandene reflekterer dermed 
kun de løpende transaksjonskostnadene.  

Transaksjonskostnadene er kvantifisert gjennom intervjuer med representanter fra 
offentlig forvaltning. For de tilskudd som medfører transaksjonskostnader for bedrifter 
og gårdbrukere, er et utvalg representanter fra disse bedriftene og gårdsbruka også 
intervjua. 

Å definere hvorvidt transaksjonskostnadene er lave eller høye en ikke enkelt. Dette ser 
ut til å være et problem med alle undersøkelser av denne typen (se for eksempel 
Falconer og Whitby 1999). Vi har i likhet med disse undersøkelsene valgt å presentere 
transaksjonskostnadene som prosentandeler av tilskudd/avgift. Tallene er dermed 
sensitive for nivået på tilskuddene/ avgiftene, og må derfor behandles med en viss 
forsiktighet. Tabell 3 viser transaksjonskostnadene for de elleve virkemidlene. 

                                                 
11 For en mer detaljert beskrivelse se Vatn et al. (2002). 
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Tabell 3: Transaksjonskostnader for ulike typer virkemidler – målt som prosent av 
avgift/ tilskudd 

A: Virkemidler knytta til varer B: Virkemidler knytta til andre elementer enn 
varer 

A1: Pristilskudd på mjølk 
A1: Miljøavgift på mineralgjødsel

0,24
0,09

B1: Areal- og kulturlandskapstilskudd  
B1: Produksjonstilskudd til husdyr 
B1: Tilskudd til endret jordarbeiding 

1,0
2,3
6,8

A2: Miljøavgift på 
plantevernmidler 

A2: Pristilskudd på hjemme-
foredla mjølkeprodukter  

1,1

12,3

B2: Arealtilskudd til økologisk landbruk 
B2: Omleggingstilskudd til økologisk 

landbruk  
B2: Tilskudd til bevaringsverdige 

storferaser  

18,3
29,0

66,3

 B3: Tilskudd til spesielle tiltak ilandbrukets 
kulturlandskap 

53,9

Pristilskudd på mjølk og miljøavgift på mineralgjødsel tilhører kategori A1 i tabell 2. 
Pristilskudd på mjølk består av grunn- og distriktstilskudd. Grunntilskuddet er likt for 
alle mjølkeprodusentene, mens distriktstilskuddet varierer i forhold til i hvilket distrikt 
mjølka produseres. Tilskuddet overføres samtidig med at mjølkeprodusentene mottar 
betaling fra meieriene. Miljøavgift på mineralgjødsel ble avvikla i 2000. Fram til da la 
myndighetene en avgift på 20 prosent av nitrogen- og fosforprisen. Disse  to 
virkemidlene har som forventet de laveste transaksjonskostnadene. Variasjonene i 
nivået på transaksjonskostnadene mellom de to virkemidlene kan delvis forklares med 
karakteren på de to involverte administrasjonssystemene. I tillegg kan den regionale 
differensieringa på pristilskuddet forklare noe av forskjellen siden det fører til økte 
informasjons og kontrollkostnader.   

Miljøavgift på plantevernmidler og pristilskudd på hjemmeforedla mjølkeprodukter 
tilhører kategori A2 i tabell 2. Miljøavgift på plantevernmidler innebærer at det legges 
en avgift på plantevernmidler avhengig av deres miljø og helserisiko. Dette virkemidlet 
er plassert under A2 fordi mange ulike produkter er involvert og fordi myndigheten selv 
må skaffe informasjon om helse- og miljørisikoen ved produktene. Dette innebærer at 
virkemidlet er noe mer spesifikt og at ikke all den nødvendige informasjonene eksisterer 
som en følge av markedstransaksjoner. Pristilskudd på hjemmeforedla mjølkeprodukter 
har de samme elementene som pristilskudd på mjølk, bare at mjølka foredles hjemme på 
gården og ofte selges direkte fra gården. Vi ser at transaksjonskostnadene er høyere enn 
for virkemidlene under A1, og at det er en betydelig variasjon mellom de to 
virkemidlene under A2. De relativt høye transaksjonskostnadene ved pristilskudd på 
hjemmeforedla mjølkeprodukter kan forklares med at disse produktene selges i veldig 
små kvantum. Dette virkemidlet passer i liten grad til forutsetningen om at transaksjoner 
med lav frekvens ikke kan foregå under kategori A.  

Produksjonstilskudd til husdyr og areal- og kulturlandskapstilskudd tilhører kategori 
B1. Disse tilskuddene betales henholdsvis per dekar dyrka jord og per husdyr. De to 
tilskuddene er differensiert ut i fra dyreslag/planteart, hvor i landet produksjonene 
foregår og antall dyr/ dekar på driftsenheten. Begge disse virkemidlene har lave 
transaksjonskstander. Dette kan forklares med at de begge er lite spesifikke og har høy 
frekvens. Forutsetningen om at virkemidler som er knytta til andre elementer enn varer 
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ikke kan ha høy frekvens og være lite spesifikke passer derfor i liten grad til disse 
virkemidlene.  

Tilskudd til endra jordarbeiding tilhører også kategori B1. Formålet med tilskuddet er å 
redusere jorderosjon fra landbruket. Tilskuddet betales per dekar dersom gårdbrukeren 
benytter bestemte jordarbeidingsmetoder12. Tilskuddet avhenger av erosjonsrisikoen på 
jordet og hvilken jordarbeidingsmetode som benyttes. Dette virkemidlet har noe høyere 
transaksjonskostnader enn de to andre virkemidlene under B1. Forklaringen på dette er 
at de er noe mer spesifikke og har lavere frekvens enn produksjonstilskudd til husdyr og 
areal- og kulturlandskapstilskudd. 

Areal- og omleggingstilskudd til økologisk landbruk tilhører kategori B2. Arealtilskudd 
til økologisk landbruk betales per dekar økologisk dyrka jord. Tilskuddet avhenger av 
hvilke arter som dyrkes. Gårdbrukere som ønsker å legge om til økologisk landbruk må 
følge visse regler før de kan bli godkjent for økologisk produksjon. Dersom de følger 
disse reglene, mottar de et omleggingstilskudd. Ved begge tilskuddene må det 
kontrolleres om produksjonene tilfredstiller kravene til økologisk produksjon. Disse 
transaksjonskostnadene er ikke tatt med for arealtilskuddet siden det er en del av 
merkesystemet for økologiske produkter. Begge disse tilskuddene har relativt høye 
transaksjonskstander. Dette er som forventet siden de hører til i kategorien B2.  

Tilskudd til bevaringsverdige storferaser utgjør det tredje virkemidlet i kategori B2. 
Tilskuddet betales per bevaringsverdig storfe. Med bevaringsverdig storfe menes sju 
ulike gamle lokale storferaser som for eksempel sidet trønderfe og vestlandsk raudkolle. 
Kravet er at dyra må være 7/8 raserene. Det er dette virkemidlet som har de høyeste 
transaksjonskostnadene slik det måles her. Forklaringen på dette er ikke at virkemidlet 
er mest spesifikt, men at det har en meget lav frekvens. I år 2000 var det kun 435 
gårdbrukere som mottok dette tilskuddet.  

Tilskudd til spesielle tiltak i landbruket kulturlandskap tilhører kategori B3. Det gis 
tilskudd til fem ulike tiltak. Noen eksemepler er tilskudd til å bevare og fremme 
biologisk mangfold, holde gammel kulturmark i hevd og sette i stand freda eller 
verneverdige bygninger. Virkemidlet er dermed knyttet direkte til produksjonene av 
kollektive goder. Tilskuddet utbetales per tiltak. Variasjonene mellom de ulike tiltaka er 
meget stor. Hvert tiltak har en unik kvalitet og må derfor behandles individuelt. Tiltaka 
har også en mengde kvalitetselementer som myndighetene må vurdere. Videre har 
virkemidlet lav frekvens i forhold til hvor ofte transaksjonen finner sted og hvor mange 
gårdbrukere som kan behandles samtidig. Det er dermed som forventet at dette 
virkemidlet har høye transaksjonskostnader.  

Resultata i tabell 3 er i tråd med liknende studier foretatt av Eklund (1999), Falconer 
and Whitby (1999) og Falconer et al. (2001). Opplegget vårt er riktig nok noe 
annerledes, siden vi har fokusert både på virkemidler knyttet til varer og til kollektive 
goder. Vi ser at spesifisitet og frekvens har stor betydning for nivået på 
transaksjonskstandene. Medium til høy spesifisitet kombinert med lav frekvens gjør 
transaksjonskostnadene spesielt høye.  

Nivået på transaksjonskostnadene blir meget sensitive i forhold til nivået på 
betalingene. Dette kan for eksempel forklare en stor del av forskjellen mellom 

                                                 
12 Det er fem ulike metoder som gir rett tilldkudd. 
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omleggingstilskudd og arealtilskudd til økologisk landbruk. I tabell 4 har vi derfor 
organisert dataene etter det totale nivået på tilskuddene/avgiftene.  

Tabell 4: Totale tilskudds- og avgiftsbeløp og transaksjonskstander målt som prosent av 
tilskudd/avgift 

Virkemiddel  Tiskudd/avgift 
i NOK 

Transaksjonskostnader 
som prosent av 
tilskudd/avgift 

  A-
virkemidler 

B-
virkemidler 

B1: Areal- og kulturlandskapstilskudd  3 267 347 256   1,0 
B1: Produksjonstilskudd til husdyr  2 088 496 312   2,3 
A1: Pristilskudd på melk  520 153 321  0,24 
A1: Miljøavgift på mineralgjødsel  158 392 170  0,09 
B1: Tilskudd til endret jordarbeiding  132 941 146   6,8 
B3: Tilskudd til spesiell tiltak i 

landbrukets kulturlandskap  
 
 113 249 017 

  
 53,9 

A2: Miljøavgift på plantevernmidler  52 800 000  1,1 
B2: Arealtilskudd til økologisk landbruk  19 169 023   18,3 
B2: Omleggingstilskudd til økologisk 
landbruk 

 6 893 400   29,0 

A2: Pristilskudd på hjemmeforedla 
melkeprodukter  

 
 1 014 779 

  
 12,3 

B2: Tilskudd til bevaringsverdige 
storferaser 

 965 064   66,3 

Tabell 4 bekrefter at størrelsen på tilskuddet/avgifta er viktig. Det generelle bildet er 
klart, virkemidler av type A har et nivå på transaksjonskostnadene langt under 
virkemidler at type B med tilsvarende tilskudds- og avgiftsnivå. Det er et virkemiddel 
som skiller seg klart ut, nemlig det tilskuddet som er mest spesifikt – det vil si tilskudd 
til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Dette virkemidlet har langt høyere 
transaksjonskstander enn virkemidler med tilsvarende tilskudds- og avgiftsnivå. Dette 
bekrefter argumentet til Williamson om at hvor spesifikt godet er, er en meget viktig 
faktor når man skal forklare variasjoner i transaksjonskostnadene.  

2.4.5 Konklusjon 
Denne artikkelen fokuserer på hva som bestemmer nivået på transaksjonskostnadene i 
landbrukspolitikken. Hypotesene var at dersom et virkemiddel kan knyttes til et gode 
som allerede omsettes i markedet – det vil si goder som normalt er lite spesifikt og har 
høy frekvens – blir transaksjonskostnadene lave. Dersom all informasjon må samles inn 
for et virkemiddel, det vil si at godet er unikt og har lav frekvens, forventes 
transaksjonskostnadene å bli høye. Vi har foretatt en empirisk analyse av 
transaksjonskostnadene i form av transaksjonskostnader per krone tilskudd/avgift 
relatert til 11 virkemidler i den norske landbrukspolitikken for å teste hypotesene. 
Dataene støtter i det store og hele hypotesene:  
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• I de tilfellene hvor virkemidlet var knytta til goder som omsettes i markedet som for 
eksempel melk eller mineralgjødsel (store kvanta og enkle og observere) var 
transaksjonskostnadene svært lave.  

• Dersom virkemidlet var knytta til et gode som ikke omsettes i markedet, men var 
enkelt å observere og i heller uniforme og store menger som for eksempel 
produksjonstilskudd til husdyr, var transaksjonskostnadene lave. 

• Dersom virkemidlet var knyttet direkte til et kollektivt gode og transaksjonen hadde 
lav frekvens, som for eksempel ”Spesielle tilskudd i landbrukets kulturlandskap”, 
var transaksjonskostnadene 

Resultatene viser at man ikke kan utelate transaksjonskstander fra analysen av 
multifunksjonelt landbruk. Dette gjelder enten virkemidlene er like presise eller ikke. 
Dette impliserer at å holde handelspolitikk og politikken for kollektive goder atskilt 
ikke er rasjonelt. Særlig i land eller regioner hvor det er kostbart å produsere de private 
godene – mat – er det mer effektivt å holde prisene over verdensmarkedsprisene for å 
sikre produksjonen av kollektive goder enn å kople alle virkemidla direkte til de 
kollektive godene. Tilsvarende gjør positive transaksjonskostnader det interessant å 
søke etter virkemidler som utnytter sammenkopla produksjon mellom private og 
kollektive goder. Det ligger et potensiale for kostnadsbesparelser i dette. Selvsagt kan 
ikke alle kollektive goder sikres på denne måten. Noen må det betales direkte for, mens 
andre best kan sikres ved å betale for viktige innsatsfaktorer som jordbruksareal og dyr. 
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3 Rapport från seminarium i Sigtuna 
3-4 november 2003 

I det följande sammanfattas de olika föredragningarna och inläggen vid seminariet. 

3.1 Lantbrukets förändrade och framtida roller 
Professor Janken Myrdal, SLU 

Föredraget tog sin utgångspunkt i frågan om jordbruksstödet är ifrågasatt politiskt och 
bland allmänheten. Så är inte fallet, menade Myrdal, utan oklarheten ligger i vad man 
anser sig, och vill, betala för. Diskussionen kring multifunktionalitet bör inte begränsas 
till gården utan vidgas till hela samhället. Framtidens behov relaterade till jordbrukets 
produktion kommer i framtiden att vidgas. Konsumtionen av livsmedel kan inte öka 
utöver en viss gräns. I stället kommer nya behov riktas mot landsbygden. Vi behöver 
därför nya lösningar på hur dessa behov skall tillgodoses, och betalas. När allt fler 
önskemål riktas mot landsbygden kan också konflikter uppstå mellan olika intressen, 
dvs. mellan produktionen, ekologi, fritids/rekreationsbehov, kulturlandskap osv. Myrdal 
berättade också om pågående projekt på temat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och 
den försöksverksamhet som bedrivs vid universitets gård Krusenberg i Uppland. 

3.2 Rollförändringar i de nordiska länderna 
Arbetsgruppen redovisade kort aktuella förändringar i respektive land med utgångs-
punkt i de länderavsnitt som skall redovisas i projektrapporten. 

– Norge lyfte i sitt inlägg fram vikten av ett levande och aktivt jordbruk som en för-
utsättning för produktionen av kollektiva varor som t.ex. kulturlandskap, levande 
bygder, biologisk mångfald och långsiktig livsmedelssäkerhet. Tonvikten i den norska 
jordbrukspolitiken ligger därför även framgent på stöd till jordbruksproduktionen. 
Parallellt prövas även nya stödformer för att främja alternativ sysselsättning för 
jordbrukare.  

– Danmark betonade det ökade fokus som i dag finns på landsbygdspolitiken och 
behovet att se denna politik i ett större sammanhang, integrerad med andra sektorer. 
Stora skillnader finns i dag mellan olika former av lantbruk, som i framtiden kommer att 
ha olika roller. Arealkonkurrens är ett påtagligt problem och risk finns för konflikter 
mellan olika intressegrupper. Den enskilde lantbrukaren måste därför stärkas i sin yrkes-
roll. 

– Island har en från andra länder något annorlunda situation. Inga egentliga miljö-
problem finns undantaget problemet med landerosion, där 36 procent av landets yta nu 
klassificeras som öken. Fårnäringen är fortfarande dominerande i det isländska jord-
bruket, vars samlade ekonomiska betydelse liksom i andra nordiska länder minskat. 
Behov finns att på nytt definiera lantbrukets roll, nya stödmetoder behövs liksom 
systematiska analyser av hur förkommande s.k. marknadsmisslyckanden skall kompen-
seras.  
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– Finland betonade vikten av en landsbygdspolitisk samordning som också har en stark 
politisk förankring. Den i Finland etablerade landsbygdspolitiska samarbetsgruppen leds 
nu på politisk nivå. Landsbygdspolitiken har också ett eget avsnitt i regeringsför-
klaringen. Det fjärde landbygdspolitiska helhetsprogrammet är nu under utarbetande. 
För att stärka forskningen skall åtta nya landsbygdsprofessurer inrättas.  

– Ålands jordbruk har en stark koppling till landets livsmedelsindustri och har därför 
fortfarande en stor ekonomisk betydelse. Sektorns utveckling präglas av en liten 
hemmamarknad och långa transporter till externa marknader. Utmaningen ligger i att 
behålla ett konkurrenskraftigt jordbruk samtidigt som naturvärden tas tillvara. Land-
skapet har stor betydelse för den åländska besöksnäringen.  

– Sverige tog upp aktuella frågor kring utvecklingstendenserna inom lantbruket. Sek-
torns betydelse för landsbygden håller på att förändras, och utvecklingsförutsättningarna 
ser olika ut i olika landsbygdsområden. 

3.3 Presentation av fördjupningsstudier 

Polarisering inom lantbruket, Bjarne Madsen, AKF 

Detta var den första presentationen med utgångspunkt i de fördjupningsstudier som 
genomförts inom ramen för projektet. Madsen, som är forskningledare vid AKF, 
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut i Köpenhamn, beskrev den lokal-
ekonomiska modell som används vid studier av de regionala utvecklingstendenserna i 
landet. I basscenariot ligger en utveckling mot en ökad koncentration av tillväxt och 
sysselsättning mot tätorterna/städerna. De olika politikalternativ som analyseras i 
modellen ger i princip samma utveckling. Alternativet att försöka bromsa struktur-
förändringarna i lantbruket ger i modellberäkningarna lägre tillväxt. Beträffande 
inkomstfördelningen visar modellen en trend mot ökad divergens mellan landsbygd och 
stad. Mätt som disponibel inkomst är dock skillnaderna mindre. 

Helhetssyn på landsbygden – avtalsmässig verksamhet, Simo Palviainen, Karelska 
forskninginstitutet, Jouensuu Universitet  

Grundtanken i utvecklingen av kontraktsmodeller i landsbygdsutvecklingen har varit att 
stärka banden mellan administrationen och den lokala nivån. Arbetssättet är process-
orienterat med kommunikation/dialog som förutsättningar för samarbete. Arbetssättet 
anses också vara betydelsefullt för att mobilisera ett ökat lokalt ansvar i utvecklings-
arbetet. De försök som gjorts visar på ganska höga initiala kostnader för detta sätt att 
arbeta. Arbetssättet bedöms dock ha betydelse för utvecklingsinsatser i den framtida 
landsbygdspolitiken, framför allt i den mer avlägsna landsbygden. 

Kollektiva nyttigheters identifiering och värdering i teori och forskning, Erik Fahlbeck, 
SLU 

Kollektiva nyttigheter ersätts ofta med skattefinansierade stöd. Problemet är att veta om 
stödens omfattning svarar mot den egentliga efterfrågan. Marknadens potential för att i 
vissa fall hantera denna typ av ”varor” underskattas å andra sidan. Här finns olika 
möjligheter att skapa marknadsvärden genom t.ex. klubbar/föreningar, märkning eller 
genom s.k. intermediära varor. Flera mer eller mindre beprövade modeller finns för att 
uppskatta efterfrågan på kollektiva varor, varav en grupp handlar om metoder att upp-
skatta faktiska val medan andra arbetar med hypotetiska valsituationer. En genomgång 
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har gjorts av nordiska studier på området, vilka dock inte är särskilt frekventa. En slut-
sats från arbetet är att stor kunskapsbrist och osäkerhet fortfarande finns på detta 
område: begreppen är oklara, sambanden inte tillräckligt utredda jämte osäkerhet kring 
genomförda program och kostnader. Fahlbeck menade att ett problem kan vara den 
(hypotetiska) referenspunkten i ekonomisk teori och begreppet den effektiva mark-
naden. Ett mer realistiskt angreppssätt kan visa sig mer hållbart. Avslutningsvis gav 
följande uppmaningar till framtida politikutformare: 

• Acceptera kunskapsbristen 

• Tillåt mångfald i implementering 

• Pröva många olika metoder 

• Blanda offentlig och privat implementering 

• Jämför inom och mellan länder, såväl mätmetoder, värderingsmetoder och mark-
nader och utfall. 

Avvägningen mellan transaktionskostnader och precision, Arild Vatn, Norges 
landbrukshögskola, Ås 

Norge har gjort omfattande studier kring begreppet multifunktionalitet. Enligt OECD:s 
definition handlar multifunktionalitet om att jordbrukets produktion ger flera produkter 
och effekter, såväl positiva som negativa. De element som i Norge betraktas härvidlag 
är miljöeffekter på landskap och miljö, livsmedelssäkerhet inkl. beredskapsproduktion 
samt regionala hänsyn. De multipla produkterna kan ha olika former av koppling till 
livsmedelsproduktionen. Exempelvis kan det vara fråga om samma insatsfaktorer, 
komplementaritet i produktionen eller, i det tredje fallet, konkurrerande produktioner. 
Hur denna koppling (produktionssambandet) ser ut är viktigt att fastställa för att kunna 
avgöra vilken åtgärd som är den mest effektiva för att stödja den målsatta kollektiva 
varan. Nästa steg i analysen gäller hur varan skall betalas/ersättas och avvägningen 
mellan precision i styrmedlet/åtgärden och transaktionskostnader för att genomföra 
åtgärden. Transaktionskostnaderna består av kostnader för information, genomförande 
och kontroll av en åtgärd, och uppkommer hos samtliga aktörer. Ett felaktigt antagande 
i ekonomisk teori har enligt Vatn varit att transaktionskostnaderna kan sättas till noll. 
Det samband som Vatn pekar på är att en hög grad av precision, parallellt med en låg 
frekvens av en viss åtgärd, kan ge upphov till betydande transaktionskostnader. I många 
fall är det därför mest effektivt att koppla en subvention till en existerande privat vara.  

3.4 Information om det nordiska projektet Jordbrukslandskapet 
som resurs 

Projektledare Anette Soraas vid Lantbruksdepartementet, Oslo, presenterade det på-
gående projektet om kulturlandskapet inom ramen för vilket en konferens hade hållits i 
Ulvik i juni 2003. De rekommendationer som håller på att utarbetas kommer att inne-
hålla förslag till mål, strategier och åtgärder. Målen handlar om att variationsrikedomen 
i jordbrukslandskapet skall tillvaratas och utvecklas som en resurs för samhället. I 
strategin ingår som en viktig del att stärka det nordiska samarbetet i dessa frågor i inter-
nationella sammanhang. Medvetenheten om kulturlandskapet skall vidare stärkas lokalt 
genom att synliggöra jordbrukets positiva bidrag till samhället, stärka befolkningens 
engagemang och erbjuda möjligheter till upplevelser och rekreation i landskapet. 
Strategin innehåller också förslag om skötseln av landskapet, liksom förslag om att 
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kulturlandskapets ställning i samhällsplaneringen skall stärkas. Slutligen betonas land-
skapet som resurs för andra näringar, t.ex. turism, rekreation, hälsa, lokal matproduk-
tion, och för levande bygder. Bland de konkreta åtgärder som kommer att föreslås åter-
finns förslag om en nordiskt handlingsprogram, undervisning och utbildningsinsatser, 
erfarenhetsutbyte, efterfrågeundersökningar, m.m. 

3.5 Metodfrågor med konkreta exempel och erfarenheter 
Under denna programpunkt redovisades från varje land exempel kring aktuella frågor 
med anknytning till konferensens tema. 

Biodiversitet (Sverige) 

Charlotta Stadig samt Kill Persson från Jordbruksverket presenterade de miljöersätt-
ningar som utgår för skydd av biodiversitet i betsmarker och slåtterängar och som utgör 
en väsentlig del av det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet. Ersättningarna består 
av en grundersättning som kan kompletteras med tilläggsersättning jämte åtgärdsplaner 
för särskilt värdefulla marker. Vidare utgår extra ersättning för kompletterande åtgärder 
i form av t.ex. lieslåtter. För närvarande pågår en landsomfattande inventeringar av 
ängs- och betsmarker. Resultaten samlas i en lättillgänglig databas (Tuva). Syftet med 
databasen är få fram ett samlat underlag för uppföljning och prioriteringar som rör 
markernas miljökvalitetet, men också att sprida information till förvaltning och allmän-
heten om markernas kvaliteter. 

Beskogning av öppet landskap (Island) 

Jon Loftsson, skogsdirektör vid Statens skogsförvaltning, redogjorde för det stora 
skogsplanteringsprogram som nu genomförs i Island. Bakgrunden är den mycket 
begränsade skogsarealen i landet, vars orsaker står att finna i överbetning i kombination 
med vulkanisk aktivitet och klimatförändringar. Markerna är i dag mycket utsatta och 
landerosionen utgör numera  det största miljöhotet i landet. 

Skogsplantering har sitt ursprung från 1907, då en statlig skogspolitik infördes. Målet är 
att öka skogsarealen till 5 procent av den produktiva arealen under loppet av 40 år. 
Merparten av åtgärderna är statligt finansierade, men de isländska skogssällskapen 
liksom lantbrukarna har en viktig roll i skogsplanteringen. 

Cost-benefit-analys av Skjernåprojekt (Danmark)   

Projektet i fråga handlar om återställande av en dalgång vid ån Skjern på Jylland, vars 
omgivningar bedömts värdefulla ur biodiversitetssynpunkt. Alex Dubgaard, lektor vid 
institutet för ekonomi, skogsbruk och landskap vid Kungliga Veterinär- och Lantbruks-
högskolan, redogjorde för en cost-benefit-analys som genomfördes efter en restaurering 
av området (ex post). I de komponenter som beräknades på kostnadssidan ingick direkta 
projektkostnader, driftskostnader samt värdet av förlorad avkastning på tidigare jord-
bruksmark. På intäktssidan gjordes försök att värdera minskat kväveläckage, fosfor-
reduktion, förbättrat friluftsfiske, rekreativa värden samt ökad biodiversitet i ekono-
miska termer. I en sammanställd nuvärdesberäkning av kostnads-respektive intäktssidan 
blev värdet positivt. Valet av diskonteringsränta påverkar dock resultatet av beräkning-
arna. 
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Skötsel och bevarande av kulturlandskapet (Norge) 

Ragnar Mjelde vid Lantbruksdepartmentet berättade om arbetet med de nya regionala 
miljöprogrammen som pågår i Norge. Syftet med de regionala programmen är att få en 
ökad målstyrning i miljöarbetet, att tillvarata de regionala variationerna och att säkra 
den regionala och lokala förankringen och engagemanget. Systemet kommer att fungera 
så att regionerna analyserar aktuella miljöfrågor och utarbetar förslag till program inne-
hållande mål, strategier och konkreta åtgärder samt även principer för fördelning av 
medel till kommunnivå. Viktiga aktörer på regional nivå är länsstyrelerna (Fylkes-
mannen), näringsorganisationernas organisation på länsnivå och företrädare från länets 
kommuner. Miljöprogrammen skall också vara föremål för samråd i kommunerna. På 
central nivå hanteras länens miljöprogram av Statens Lantbruksförvaltning som god-
känner och fördelar medel till programmen, vilka skall löpa på fyra år. Uppföljning 
skall ske genom årlig rapportering. Den första programperioden skall löpa under perio-
den 2005-2008. Pilotprojekt i två län genomförs redan nu. 

Pilotprojekt med nya avtalsformer i västra Finland 

Ilkka Eisto vid Karelska institutet vid Joensuu universitet presenterade aktuell forskning 
och utvecklingsarbete kring kontraktsmodeller för regionalt utvecklingsarbete. En 
utgångspunkt i arbetet har varit att skyddet och bevarandet av natur och miljö utgör en 
viktig del i landsbygdsutvecklingen. Vidare har insikten vuxit om att utvecklingsarbete 
på landsbygden mer bör handla om att skapa nya inkomstkällor än fasta arbeten. Under 
1980-talet genomfördes i Karelen ett miljövårdsarbete inom ramen för UNESCO (”Man 
and Biosphere Programme”) vilket ytterligare stärkte denna ansats. I samband med detta 
arbete bildades även ett regionalt miljöcentrum. I det treåriga utvecklingsprojekt som 
nyligen genomförts har därför utgångspunkten varit att miljövård kan utgöra en ny 
inkomstkälla på landsbygden. Projektet har syftat dels på restaurering av lokala och 
regionala viktiga landskapsområden och biotyper, men också på att finna nya vägar för 
att bredda jordbrukarnas och andra landsbygdsboendes inkomstkällor (projektet var 
inledningsvis avgränsat till jordbrukare men målgruppen breddades senare). Avtals-
processen går till så att lokalt utarbetade förslag om skötselåtgärder diskuteras och för-
handlas med det regionala miljöcentrat, varefter det konkreta avtalet om insatser sluts 
mellan den lokala parten och miljöcentrat. Det kontraktsbaserade arbetssättet har 
bedömt särskilt fördelaktigt i mer avlägsna landsbygdsområden där t.ex. traditionella 
jordbruksstöd inte är tillräckliga för att upprätthålla landskapets natur- och kulturvärden. 

Miljöåtaganden vid ö- och skärgårdsförhållanden (Åland) 

Sölve Högman vid Ålands Landskapsstyrelse redogjorde för de särskilda förutsättningar 
som gäller för det åländska jordbruket. Jordbruks- och livsmedelsproduktionen har 
fortfarande stor betydelse, och det insulära läget gör att den inhemska produktionen 
skyddas mer än fallet är i andra områden. Samtidigt är natur- och kulturmiljön känslig 
och den utgör vidare en viktig resurs för landskapets betydande besöksnäring. Mot 
denna bakgrund är miljöinsatserna relativt omfattande. Som jämförelse omfattas 95 
procent av jordbruksarealen av åtgärderna, och cirka 40 procent av jordbruksbudgeten 
avsätts för miljöåtgärder. Administrationen av programmen är dock omfattande för den 
relativt begränsade förvaltningen. Acceptansen bland lantbrukare och samhället bedöms 
som god. 

En utvärdering genomförs nu inom ramen för en generell halvtidsutvärdering av EU-
medfinansierade landsbygdsprogram.  
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3.6 Gruppdiskussioner – redovisning 
Gruppdiskussionerna genomfördes på grundval av de presenterade studierna och 
praktikfallen och fokuserade på några frågeställningar som redovisas nedan. 

Om lantbrukets framtida roller 

Diskussion om lantbrukets ”nya roll” handlar mer om en utvecklad roll vid sidan om 
den gamla, menade en grupp. Förhållandet mellan livsmedelsproduktion och produktion 
av kollektiva nyttigheter förskjuts. Det nya är att rollen synliggörs och att den nu 
uppmuntras. Andra menade att utvecklingen går mot två självständiga och särskilda 
roller, där en grupp är livsmedelsproducenter och en annan producerar ”allt annat”, bl.a. 
kollektiva varor. Utvecklingen i denna riktning kan vara problematisk, och det kan vara 
angeläget att försöka integrera de olika rollerna. En viktig förutsättning för att de olika 
rollerna skall kunna integreras är en diskussion om vilka mål som skall uppnås, vad 
medborgarna är beredda att betala för och vilka särskilda behov som finns regionalt och 
generellt.  

Som viktiga förutsättningar för en ”integrering” betonades vikten av tydliga politiska 
signaler och riktiga ekonomiska incitament. Rådgivning till lantbrukare behöver vidgas 
till att omfatta hela produktionen. Frågan om lantbrukarens identitet som producent och 
som naturförvaltare är viktig. Kommunikation och dialog behövs mellan lantbruk och 
samhälle. Andra ”aktörer” än lantbrukare är också viktiga för landsbygdens utveckling. 
Skall lantbrukaren separeras eller integreras? 

Konsekvenser för jämställdhet var en ytterligare diskussionsfråga. Jordbruket har under 
senare årtionden varit mansdominerat. Ett diversifierat och multifunktionellt jordbruk 
kan öka möjligheter för jämställdhet. Andra samhällsfaktorer spelar dock stor roll här. 

Om metodproblem med anknytning till exemplen 

Det är viktigt att klargöra de definitioner av olika begrepp som används i diskussionen 
om multifunktionalitet. Värderingsfrågorna är centrala. Olika former av ”privatisering” 
av kollektiva varor kan vara en väg att gå. Fortsatt arbete behövs i fråga om åtgärder.  

Områden för fortsatt metodutveckling, forskning och nordiskt erfarenhetsutbyte 

Enighet om att fortsatt erfarenhetsutbyte behövs vad gäller rådgivning, metoder, 
erfarenheter/praxis, administration m.m. Inom ramen för Nordiska Ministerrådets arbete 
borde flera sektorer kunna knytas till det fortsatta arbetet kring dessa frågor. Seminarier, 
möten mellan olika grupper behövs, löd en uppmaning. Ett annat område för fortsatt 
samarbete är metodutveckling. Diskussionerna visade att det finns behov av fortsatt 
forskning, metodutveckling och erfarenhetsutbyte i frågor kring värdering, preferenser 
(mätningar, undersökningar), utveckling eller erfarenheter av CostBenefit-analyser, osv. 

Det påpekades att visst samarbete redan pågår mellan olika organisationer. Exempelvis 
gäller detta samarbetet mellan ländernas lantbruksorganisationer inom ramen för de 
Nordiska Beondeorganisationernas Centralråd, NBC, och mellan forskningsinsitutioner 
genom Nordiska jordbruksforskares förening, NJF. Det aktuella projektet har för övrigt 
kopplingar till det nordiska projektet "Jordbrukslandskapet som resurs".  
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3.7 Avslutande paneldiskussion 
Den avslutande paneldiskussionen leddes av statssekreterare Ingrid Petersson vid Jord-
bruksdepartementet, Sverige. I sitt inledande anförande hänvisade hon till bl.a. aktuella 
internationella frågor, där inte minst förändringen av EU:s jordbrukspolitik sätter nya 
ramar. Samtidigt konstaterade hon att de nordiska länderna har stora likheter som bör 
kunna utvecklas för ökad samverkan mellan länderna. 

Vilken är då politikens framtida roll, hur kan utvecklingen påverkas? Och vad kan lösas 
på marknadens villkor? Kanske behövs ett partnerskap mellan offentliga och privata 
lösningar för att stödja landsbygdens utveckling? Bland panelens deltagare var flera 
eniga om att politiska ramar och styrmedel behövs, men att det samtidigt är nödvändigt 
med en större öppenhet för marknadslösningar. Offentliga och privata åtgärder behöver 
samverka. Politiken är viktig, påpekade någon, men då inte främst i fråga om parti-
politik eller pengar utan i fråga om kunskap. Behovet av mer kunskaper, information 
betonades också från forskarsidan, liksom behovet av en långsiktig vision. En annan 
forskare menade att allt produktionsstöd till lantbruket borde avvecklas och ersättas med 
riktade stöd för bevarande av kollektiva nyttigheter i natur och miljö. Som en annan 
viktig fråga framhölls synen på bonden och bondens identitet. Från jordbruksnäringens 
sida framfördes att företagandet måste underlättas; nuvarande miljömål för jordbruket 
borde därför kompletteras med ett produktionsmål. Kopplingen mellan konsumenternas 
val av livsmedel och jordbrukslandskapet behöver stärkas. 
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4 Sammanfattande analys 

Projektets målsättning har varit att utgöra ett forum för en samnordisk diskussion kring 
lantbruket och landsbygden i ett framtidsperspektiv. Projektarbetet har  

bestått av dels en beskrivning av aktuell debatt i de nordiska länderna om synen på de 
areella näringarnas och landsbygdens framtida roll och aktuella förändringar i synen på 
landsbygden som miljö för boende, rekreation och turism, men också en fördjupning i 
vissa gemensamma frågeställningar kring utvecklingstendenser och mera metod-
inriktade frågor. I det följande görs ett försök att sammanfatta och diskutera de frågor 
som aktualiserats genom arbetet. 

4.1 Utvecklingstendenser 

Förändringar inom lantbruket 
Inom lantbruket fortgår alltjämt en teknik- och kostnadsdriven strukturomvandling i 
riktning mot färre företag. En tendens finns till en polarisering av strukturen, med två 
huvudgrupper av lantbruksföretag där minskningen inte är lika stor. Den ena gruppen 
består av alltmer specialiserade och starkt marknadsorienterade större företag som står 
för en ökande andel av livsmedelsproduktionen. Den andra gruppen består av mindre 
lantbruk ofta med en alternativ inriktning som ekologisk produktion eller små skalig 
drift, ofta kombinerat med annat förvärvsarbete. Flera av de mindre gårdarna har blivit 
rena boendelantbruk utan aktiv lantbruksdrift.  

Strukturutvecklingen innebär samtidigt en tillbakagång för vissa grupper av företag och 
områden. Minskningen är stor bland t.ex. medelstora familjejordbruk som i många 
länder har varit den traditionella bruksformen. I flera områden eller regioner, ofta mer 
avlägsna landsbygdsområden med glesare befolkning m.m. blir tillbakagångens 
problematik påtaglig.  

Konsekvenser för miljö och landskap 
Förändringarna i produktionsstruktur och produktionsformer har fått, och väntas fortsatt 
få, konsekvenser för miljön, landskapet och landsbygden. Medvetenheten är i dag stor 
om t.ex. i miljöfrågor och flera länder har ambitiösa program och regler för att produk-
tionen skall bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Ny teknik kan också komma att 
innebära nya möjligheter att förena hög effektivitet med höga krav på miljö, livs-
medelskvalitet och djuromsorg. Målmedvetna satsningar på forskning och utveckling 
samt kompetensuppbyggnad blir i ett framtidsperspektiv bli alltmer viktiga. 

En långsiktig fråga som hänger samman med att antalet lantbruk och antalet djur trend-
mässigt minskar är hur landskapet skall kunna bibehålla sina karakteristika drag med 
öppna och hävdade marker. I vissa landsbygdsområden med sviktande befolknings-
underlag försämras förutsättningarna för att utnyttja jord- och skogsbruksmarken som 
näringsfång och att förvalta dem som naturresurs. Den pågående utvecklingen med 
minskat antal företag och färre djur generellt innebär att alltfler landsbygdsområden 
med tiden möter denna problematik. 
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Utvecklingstendenser på landsbygden 
Utvecklingstendenser innebär i dag en ökad geografisk spridning i boende, arbete och 
socialt liv. I regioner kring tätorter kan hävdas att gränsen mellan landsbygd och tätort 
håller på att suddas ut. En växelverkan har alltid funnits mellan stad och land, men 
utvecklingen visar nya mönster i detta förhållande.  
Skillnaderna i levnadsstandard och konsumtionsmönster är i dag betydligt mindre 
mellan städer/tätorter och landsbygden. Detta generella utvecklingsmönster är gemen-
samt för de nordiska länderna och hänger framför allt samman med den ekonomiska 
utvecklingen, utjämningen i utbildningsnivån och de generella välfärdssystemens 
utjämnande effekt, men också med en ökad rörlighet bl.a. genom förbättrad infrastruk-
tur. Samtidigt finns stora skillnader i utbud av service och tillgång till en differentierad 
arbetsmarknad mellan olika områden och regioner. Skillnader finns vidare mellan ett 
tättbefolkat land som Danmark och andra mer glesbefolkade och naturmässigt mindre 
gynnade länder. I exempelvis Finland talar man om tre typer av landsbygd: tätortsnära, 
den egentliga landsbygden samt avlägsna glesbygdsområden. Även i Norge har olika 
utvecklingstendenser för olika typer av landsbygdsområden identifierats. Här skiljer 
man bl.a. på områden i inlandet, där beroendet av jordbruket är fortsatt stort, och 
områden t.ex. vid kusterna där utvecklingen visar på möjligheten att utveckla annan 
näringsverksamhet. 

En påtaglig samhällsförändring är de nya förväntningar och värderingar som knyts till 
landsbygden och naturen som boendemiljö och som källa för rekreation och natur-
upplevelser. Intresset för frågor kring hälsa, kost och livsstil ökar. Undersökningar har 
gjorts som visar att en attraktiv boendemiljö på eller i anslutning till landsbygden för 
vissa befolkningsgrupper kan vara en avgörande faktor bakom flyttrörelser. I många fall 
tillkommer här en ny grupp av landsbygdsbor, som i flera fall övertar tidigare gårdar. 
Ett attraktivt landskap och väl bevarade natur- och kulturmiljöer bidrar också till 
turismen, där tjänsteproduktionens betydelse för den regionala ekonomi ökar i många 
delar av Norden. 

Lantbruket öppnas mot övriga samhället  
I delar av Norden dominerar inte längre lantbruk och övrig areell näringsverksamhet 
landsbygden ekonomiskt eller socialt. Allt fler boende på landsbygden har blivit 
oberoende av utkomst från lantbruk eller annan areell näringsverksamhet. En stark 
ekonomisk och social interaktion finns i dag mellan lantbruket och det övriga samhället. 
Kraven har ökat på marknadsorientering i produktionen. Detta har länge gällt för 
skogsbruket men numera också i högre grad för jordbruket. Detta gäller såväl för större 
livsmedelsproducenter som för dem med mindre verksamhet, kanske med alternativ 
inriktning ( t.ex. lokalproducerat). En ökad medvetenhet finns i dag om att 
lantbruksföretagande i många avseenden är föremål för samma grundläggande villkor 
och förutsättningar som annat företagande på landsbygden. Skickligheten som 
företagare är en grundförutsättning för att driva ett lantbruksföretag på samma sätt som 
för andra företagare.  

Det kan därför hävdas att lantbruket successivt har inlemmats i det övriga samhället, 
och att denna tendens sannolikt förstärks. Utvecklingen har gått från ett mera slutet 
agrarsamhälle via strukturrationaliseringar under efterkrigstiden till dagens och 
morgondagens konkurrensutsatta miljö för landsbygdens företagare, med stark växel-
verkan med övriga samhället. I ett framtidsperspektiv kommer sannolikt denna utveck-
ling att fortsätta, med en ytterligare öppning mot nya  produktionsinriktningar och ökad 
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diversifiering inom sektorn. Företagandet inom lantbruket blir en integrerad del av 
annat företagande på landsbygden. 

4.2 Politiken omorienteras  
Jordbrukspolitiken har sedan lång tid tillbaka haft sin utgångspunkt i flera samhälls-
politiska mål som t.ex. näringspolitiska mål, försörjningsmål och inkomstmål. Sedan 
medvetenheten generellt ökat om miljöfrågorna har också specifika miljöpolitiska mål 
lagts till tidigare mål. Politiken kan därför sägas ha fått en mer komplicerad målbild 
med flera och många gånger likställda mål. I denna utveckling ligger samtidigt en risk 
för potentiella målkonflikter t.ex. mellan ekonomiska eller näringspolitiska mål om 
konkurrenskraft och sysselsättning och, å andra sidan, mål om miljöhänsyn och 
bevarande av landskapets natur- och kulturvärden. Att utforma och genomföra en politik 
som strategiskt kan kombinera dessa olika mål och förväntningar är utan tvekan en 
utmaning för den framtida politiken på området. 

En annan utvecklingstendens är en omorientering av jordbrukspolitiken från produk-
tionssubventioner till riktade stöd direkt mot den eller de effekter man vill uppnå. 
Sådana direkta stöd har bedömts vara mer effektiva och ha bättre styrande effekt. I ett 
internationellt perspektiv anses också denna form av stöd vara mindre handels-
påverkande. Samtidigt finns en risk för att en övergång till mer riktade styrmedel kan 
innebära ökade kostnader för genomförande och administration av politiken. Som 
framgår av studien av transaktionskostnader medför stöd med hög träff-
säkerhet/precision att kraven ökar på information, planering och genomförande av 
åtgärder. Enhetligt utformade produktionsstöd har omvänt en mycket låg transaktions-
kostnad.  

Lantbrukets multifunktionella roll handlar om att lantbruket vid sidan av livsmedel och 
skogsråvara också producerar kollektiva varor som t.ex. effekter på omgivande landskap 
och landsbygd. Som framgått av avsnittet om kollektiva nyttigheter (avsnitt 2.2) finns i 
dag en väl utvecklad teori kring multifunktionalitet och vilka villkor eller kriterier som 
kan uppställas för att politiska åtgärder skall vara samhällsekonomiskt motiverade. När 
det däremot gäller den empiriska grunden visar det sig finnas relativt få studier att tillgå, 
åtminstone i Norden.  

Den metod som främst prövats är att genom enkäter eller intervjuer tillfråga människor 
om deras värdering av s.k. kollektiva varor. Andra mer teoretiska metoder har visat sig 
vara svåra att tillämpa i praktiken. Det kan också finnas andra sätt att betala för en 
kollektiv vara än genom statlig intervention. En möjlighet är att genom s.k. trans-
mediära varor ”sälja” egenskaper som ligger utanför själva produkten. Ett exempel här 
är de värden som förknippas med ekologiska produkter. En annan väg kan vara att 
försöka omforma en (del av) kollektiv vara till en privat vara genom att försöka ändra 
äganderätter och/eller andra regler. Generellt kan dock hävdas att det fortfarande saknas 
tillräcklig kunskap och forskning om vilka åtgärder som i praktiken är mest verknings-
fulla och effektiva.  Det förhållningssätt som antyds i rapporten är vikten av att kontinu-
erligt följa upp och utvärdera resultaten av insatta åtgärder och styrmedel och att vid 
behov ompröva åtgärder som ger önskad effekt.  

I flera länder finns i dag en beredvillighet att pröva nya former av styrmedel och stöd-
former i syfte att öka insatsernas effektivitet och legitimitet. I Finland  övervägs nya 
metoder för att utveckla verksamheter på landsbygden i form av avtalslösningar. Syftet 
är ytterst att skapa nya möjligheter till arbete och utkomst på landsbygden genom att på 
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avtalsmässig basis utveckla och sköta den omgivande miljön, servicefunktioner m.m. 
Den avtalsmässiga verksamheten aktualiseras också av att människorna i ett urbaniserat 
samhälle utvecklar nya behov att ”konsumera” landsbygden exempelvis i form av 
utrymme, landskap, naturupplevelse eller rentav som tystnad. Avtalsmässig verksamhet 
avses endast användas i situationer där marknaden av någon orsak inte kan producera en 
önskad produkt eller verksamhet. Det kan vara frågan om att marknaden antingen 
saknas eller fungerar ofullständigt. Liknande tankar kring avtalsgrundade samarbets-
former finns i Frankrike och, på planeringsstadiet, i Nederländerna. 

Avslutningsvis kan sägas att landsbygden i dag är betydligt mer differentierad än 
tidigare, och kopplingen till de areella näringarna är i många områden svagare. I 
utformningen av politiken måste därför en bredare bild av landsbygden beaktas, vilken 
också inkluderar utvecklingen inom andra samhällsområden som t.ex. infrastruktur, 
utbildning, service och samhällsplanering i stort. Utgångspunkterna kan här konstateras 
vara likartade i flera nordiska länder, även om metoder och program skiljer sig åt. I 
exempelvis Finland finns sedan några år tillbaka en ambition att arbeta tvärpolitiskt med 
landsbygdsfrågorna. Politiken utgår från fleråriga landsbygdsprogram som innefattar 
flera sektorer och samhällsområden. En jämförelse kan kanske också göras med EU där 
en utveckling finns mot en bredare landsbygdspolitik som sträcker sig längre än till ”the 
farm gate”, även om förändringsbenägenheten varierar mellan medlemsländerna. 

4.3 Slutsatser och rekommendationer 
Projektets främsta syfte har som framgått varit att få till stånd en bredare diskussion 
kring jordbrukets framtidsfrågor med särskilt fokus på de metodproblem som finns 
förknippade med stöd och ersättningsformer för att tillgodose samhällets efterfrågan på 
jordbrukets produktion av kollektiva nyttigheter i miljö, landskap och på landsbygden. I 
denna metoddel skulle ambitionen vara att förutom erfarenhetsutbyte också vidare-
utveckla metoder. 

Projektet har utgjort en värdefull grund för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 
länderna. De fem nordiska länderna och självstyrelseområdena arbetar under tämligen 
olika naturgivna och strukturella förutsättningar för de areella näringarna och utveck-
lingen av landsbygden. Samtidigt finns mellan länder många gemensamma drag vad 
gäller historiska och kulturella och ekonomiska förhållanden och också i vissa fall 
klimat, befolkningstäthet och sociala mönster. Därför finns det också många berörings-
punkter vad gäller samhällets syn på de problem och möjligheter som kommer att 
påverka förutsättningarna för landsbygdens utveckling framöver och den lantbrukande 
befolkningens roll i denna utveckling. Arbetsgruppen bedömer att det finns ett behov av 
och goda förutsättningar för ett fortsatt erfarenhetsutbyte och samarbete inom området. 

Projektets bredd vad gäller inriktning och frågeställningar samt dess tidsmässiga 
avgränsning har inte gjort det möjligt att utarbeta konkreta policyrekommendationer 
eller åtgärdsförslag i de olika frågeställningarna. Projektgruppens förslag handlar i 
stället om att framhålla behovet av fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte i de aktuella 
frågorna. Framför allt handlar det här om att fylla de stora kunskapsluckor som fort-
farande finns på området, och att härvid stärka forsknings- och institutionssamarbetet 
mellan länderna. I korthet handlar detta om följande samarbetsområden:  

• Erfarenhetsutbyte: Om rådgivning, metoder, erfarenheter, praxis och administration, 
gärna i ett breddat arbete över sektorsgränserna. 
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• Metod- och policyutveckling: Behov av forskning, metodutveckling och 
erfarenhetsutbyte i frågor kring värdering, preferenser och utveckling av analys-
metoder. 

• Seminarier m.m.: Vikten av fortsatta möten för diskussion. 

Ett nytt handlingsprogram för det nordiska samarbetet inom jord-, skog- och fiske-
området kommer att tas fram under våren 2004. Arbetsgruppens förslag är att de sam-
arbetsområden som identifierats ovan beaktas inom ramen för det kommande hand-
lingsprogrammet. Genom att arbetsprogrammet kommer att innefatta flera sektorer till-
godoses också behovet att arbeta tvärsektoriellt med de aktuella landsbygdsfrågorna. 
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Lantbruket och landsbygden genomgår stora förändringar. En fortsatt koncentration sker 
av livsmedelsproduktionen till större jordbruksföretag. Samtidigt kan andra mindre 
konkurrenskraftiga lantbruk komma att utvecklas i annan riktning och få en annan roll i 
samhället. En fortsatt mångfald i lantbrukets struktur kommer sannolikt även i fram-
tiden att vara en förutsättning för landsbygdens långsiktiga livskraft och för bevarandet 
av landskapets natur- och kulturvärden. Utvecklingen måste dock ske i samklang med 
de nya behov som en alltmer urbaniserad befolkning riktar mot landsbygden och mot 
lantbruket. 

Mot bakgrund av dessa frågeställningar genomfördes under 2003 ett temaprojekt om  
Lantbrukets och landsbygdens framtida roller. Projektet har genomförts inom ramen för 
en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder och själv-
styrelseområdet Åland. 

I rapporten beskrivs aktuella förändringar, debatt och politik som rör de areella näring-
arnas och landsbygdens roll i ett framtidsperspektiv. Några av de aktuella frågeställ-
ningarna analyseras därefter i fristående avsnitt. Bland annat rör detta frågeställningar 
om värdering och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket. Slutligen 
ges en sammanfattande analys av utvecklingstendenser. 

 

 



Du är välkommen att kontakta Hallå
Norden när du har frågor om forma-
liteter i samband med gränsarbete, 
studiemedel, värdering av studier, sjuk-
vård, sjukförsäkring, föräldrapenning,
rätten att använda ditt modersmål 
vid myndighetskontakter, pensioner
intjänade i annat nordiskt land, med-
borgarskap inom Norden, införsel och
registrering av bil med mera.

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets
informationstjänst för privatpersoner
som rör sig mellan de nordiska länderna
och på ett eller annat sätt hamnar snett 
i byråkratin. Vid brister i regelverken 
rapporteras dessa vidare till myndig-
heterna i Norden.

Sitter du fast i byråkratin?
Då kan Hallå Norden hjälpa dig. Vi svarar 
på frågor i samband med flyttning, resor, pendling 
eller studier och lotsar dig vidare i systemen.

  

om Hallå Norden finner du på
www.hallonorden.org

Du kan också kontakta oss 
på telefon eller via e-post:



+ 46 8 506 113 23
halla@norden.se



+ 45 70 20 10 93
info@hallonorden.dk



+ 358 201 98 00 88
hallo@pohjola-norden.fi



+ 354 511 18 08
hallo@norden.is



+ 47 210 219 99
hallo@norden.no 



Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds publikationer kan bestilles hos: 

23-03-04 

BELGIEN & LUXEMBOURG 
Jean de Lannoy 
Avenue du Roi, 202, 1190 Brussels 
Tel +32 (0)2 538 5169 Fax +32 (0)2 538 0841 
jean.de.lannoy@euronet.be 
 
CANADA 
Renouf Publishing Company Ltd 
5369 Canotek Road, Ottawa, Ontario K1J 9J3 
Tel + 1 (613) 745 2665 Fax + 1 (613) 745 7660 
order.dept@renoufbooks.com 
www.renoufbooks.com 
 
DANMARK 
Svensk-Norsk Bogimport A/S 
Esplanaden 8 B, 1263 København K 
Tel +45 33 14 26 66 Fax +45 33 14 35 88 
snb@bog.dk 
www.snbog.dk 
 
ESTLAND 
Astro Raamatud AS 
Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn 
Tel +372 654 8485 Fax +372 654 8475 
book@astro.ee 
 
FINLAND 
Akademiska Bokhandeln 
PB 128, Centralgatan 1, 00101 Helsingfors 
Tel +358 9 12141 
akatilaus@akateeminen.com 
www.akateeminen.com 
 
FRANKRIG 
Librairie LAVOISIER 
14, rue de Provigny, 94236 Cachan Cedex 
Tel +33 (1) 4740 6700 Fax +33 (1) 4740 6702 
group@lavoisier.fr 
www.lavoisier.fr 
 
FÆRØERNE 
H.N. Jacobsens Bókahandil 
Postboks 55, 110 Tórshavn 
Tel +298 31 10 36 Fax +298 31 78 73 
hnj-bokh@post.olivant.fo 
 
HOLLAND 
De Lindeboom Internationale Publicaties b.v. 
M.A. de Ruyterstraat 20 A, NL-7482 BZ Haaksbergen 
Tel +31 (0)53 5740004 Fax +31 (0)53 5729296 
books@delindeboom.com 
www.delindeboom.com 
 
ISLAND 
Mál og Menning 
Laugavegi 18, 101 Reykjavik 
Tel +354 (9)515 2500 Fax +354 (9)515 2505 
verslun@mm.is 
 
KINA 
C N P I E C 
Europe Division 16 Gongti East Road 
P.O. Box 88, Beijing 
Tel +86 10 50 66 688-8 Fax +86 10 50 63 101 

LETLAND 
Jana Rozes Gramàtnica 
Kr. Barona iela 5, 1011 Riga 
Tel +371 (0)2 284288 Fax +371 7 370 922 
 
LITAUEN 
Penki Kontinentai 
A. Stulginskio 5, 2001 Vilnius 
Tel +370 (5) 2664540 Fax +370 (5) 2664565 
books@5ci.lt 
www.books.lt 
 
NORGE 
Akademika A/S 
Postboks 84 Blindern, 0314  Oslo 
Tel +47 22 85 30 30 Fax +47 22 85 30 80 
bloken@sio.uio.no 
www.akademika.no 
 
RUMÆNIEN 
Euromedia  s.r.l. 
Str Dionisie Lupu nr 65, 70184 Bucuresti 
Tel + 40 1 614 06 64 Fax + 40 1 312 96 46 
 
STORBRITANNIEN 
The Stationery Office 
P.O. Box 276, London SW8 5DT 
Tel +44 870 600 5522 Fax +44 870 600 5533 
customer.services@tso.co.uk 
www.tso.co.uk/bookshop 
 
SVERIGE 
Fritzes 
Kundservice, 106 47 Stockholm 
Tel +46 (0)8 690 9190 Fax +46 (0)8 690 9191 
order.fritzes@nj.se 
www.fritzes.se 
 
TYSKLAND 
UNO-Verlag GmbH 
Am Hofgarten 10, 53113 Bonn 
Tel +49 (0)228 949020 Fax +49 (0)228 9490 222 
info@uno-verlag.de 
www.uno-verlag.de 
 
UNGARN 
Euro Info Service 
PO Box 1039, 1245 Budapest 
Tel +36 (1) 329 2487 Fax +36 (1) 349 2053 
euroinfo@euroinfo.hu 
 
USA 
Bernan 
4611-F Assembly Drive, Lanham MD 20706-4391 
Tel +1 (301) 459 7666 Fax +1 (301) 459 0056 
query@bernan.com 
www.bernan.com 
 
ÅLAND 
Lisco bok- och pappershandel 
Skarpansvägen 25, Box 8, 22101 Mariehamn 
Tel +358 (0)18 17 177 Fax +358 (0)18 19 771 
info@lisco.fi 


