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Förord 

Väl framme vid målsnöret är det dags att uppmärksamma alla som på 
olika sätt gjort det möjligt för mig att färdigställa denna bok. 

Först vill jag nämna Riksbankens Jubileumsfond som finansierat 
projektet och tryckningen. En annan nödvändig förutsättning har va
rit alla stimulerande möten med kolleger och studenter vid Historiska 
institutionen i Uppsala, min arbetsplats de senaste åren. 

En tacksamhetens tanke går även till de många intervjupersoner 
- organisationsföreträdare, statstjänstemän och politiker - som tagit 
sig tid att svara på mina frågor via telefon eller e-post. Professor emeri
tus Sten Ebbersten har tillhandahållit en samling pressklipp och Eko
logiska Lantbrukarnas Marianne Schönning en mängd källmaterial. 

Slutligen ett innerligt tack till min hustru Lizelotte som delat både 
ljuvt och lett med mig under bokens tillblivelse. Fion har dessutom 
med sakkunskap och språklig nit korrekturläst manuset i flera om
gångar. Tack också till Jarita som ger vardagen en spännande och oer
sättlig dimension. I slutfasen bidrog hon genom att skanna in många 
av bilderna, vilket väsentligt minskade tidspressen. Ni båda betyder 
allt för mig! 

Björklinge i mars 2005 

Reine Rydén 
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i. Inledning 

Det senaste årtiondets jordbrukskriser och livsmedelsskandaler i Eu
ropa har placerat jordbrukspolitiken i centrum av den offentliga de
batten. Livsmedelskvalitet, miljöaspekter och djuretik har kommit 
att spela en allt viktigare roll för många konsumenter. Marknaden 
för ekologiska livsmedel växer kraftigt, både räknat i volym och antal 
produkter. Dessutom har de europeiska småböndernas organisationer 
gjort sin stämma hörd i samband med de många protesterna mot eko
nomins globalisering. Småskaligt och närproducerat har blivit positivt 
värdeladdade ord. Ett nytt lösenord i diskussionen är multifunktiona-
litet, vilket syftar på att jordbruket inte enbart producerar livsmedel 
utan även kulturvärden och öppna landskap. Dessa förskjutningar har 
medfört att småbruket och det ekologiska lantbruket börjat framstå 
som alternativ värda att satsa på. Jordbrukspolitiken präglas emeller
tid, både nationellt och på EU-nivå, av sega strukturer och starka 
intresseorganisationer som inte vill se några stora förändringar. Syftet 
med föreliggande studie är att granska vilka möjligheter småbrukare 
och ekologiska odlare egentligen har att hävda sina intressen. 

I Sverige finns det knappast något samhällsområde som under se
nare år varit så utsatt för tvära omkastningar som jordbruket. Efter 
mer än ett halvsekel av statliga ingripanden och marknadsregleringar 
antogs i maj 1990 ett riksdagsbeslut som syftade till en fri marknad 
med ökad konkurrens och anpassning till världsmarknadens priser. 
Ett halvår senare fattades ett rakt motsatt beslut, nämligen att söka 
medlemskap i EG/EU, och sedan 1995 är det svenska jordbruket in
ordnat i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Böndernas ekonomiska 
villkor, som fram till 1990 förhandlats fram av staten och Lantbrukar
nas Riksförbund, avgörs nu i stor utsträckning i Bryssel. 

Systemförändringen 1990 kom inte som någon fullständig över
raskning. Den etablerade ordningen i sektorn hade sedan en tid börjat 
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ifrågasättas, vilket var ett led i den allmänna kritiken mot samhällets 
korporativa tendenser. Starka organiserade intressen som LO, TCO 
och LRF betecknades under 1980-talet allt oftare som kravmaskiner 
och på arbetsmarknadens område upplöstes den svenska modellen. 
De små alternativa organisationer som framträdde vid samma tid bi
drog till utmaningen av det rådande systemet på jordbrukets område. 
EU-inträdet förändrade förutsättningarna ännu en gång. Inom EU:s 
omfattande kommittéväsen har intresseorganisationerna, dock inte de 
nationella utan de europeiska, återfått en etablerad plats i beslutspro
cessen. 

Jordbrukspolitiken utgör således ett intressant objekt för en his
torisk undersökning. Den har en central betydelse i EU-samarbetet 
och den är ett tydligt exempel på ett politikområde där intresseorga
nisationerna länge spelat en väsentlig roll. För att ge ytterligare per
spektiv skall Sverige i denna bok jämföras med Norge och Danmark. 
De tre grannländerna uppvisar i jordbrukspolitiskt avseende många 
likheter, men också betydande skillnader. Det exportinriktade danska 
jordbruket har sedan 1973 ingått i EG/EU:s gemensamma jordbruks
politik, medan Norge stannat utanför EU och i högre grad skyddat 
sitt jordbruk från marknadskrafterna. I Norge och Danmark har små-
brukarorganisationerna länge haft en etablerad roll i jordbrukspoli
tiken, medan deras svenska motsvarigheter har haft stora svårigheter 
att uppnå en liknande position. Alla de tre länderna har en ekologisk 
sektor som vuxit snabbt, men storleken varierar. 

Frågeställningar 

Min arbetshypotes är att de alternativa jordbrukarorganisationerna 
gynnades av den korporativa svenska modellens upplösning och av 
den kritiska debatt som resulterade i avregleringsbeslutet. Efter EU-
inträdet bör de däremot ha mötts av nya svårigheter till följd av ökat 
avstånd till beslutsfattarna. Hur väl de har lyckats kan antas bero på 
såväl yttre faktorer som medvetna val av handlingsstrategier. 

Undersökningen har två huvudfrågeställningar. Den första är av 
inrikespolitisk karaktär, den andra är mer komparativ: Hur har de se
naste årtiondenas politiska strukturförändringar, miljödebatt, nya efier-
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frågemönster och EU-medlemskap påverkat de alternativa jordbruksor
ganisationernas strategier och möjligheter att utöva inflytande? I vilken 
utsträckning baseras de svenska organisationernas förutsättningar och 
agerande på specifikt svenska omständigheter? 

I den empiriska studien ställs en rad operationella delfrågor: Vilka 
medel har organisationerna för ekologiska odlare och småbrukare an
vänt för att påverka statsmakterna vid olika tidpunkter? Vilka profil
frågor har organisationerna drivit? Vilket faktiskt inflytande har de 
kunnat utöva? 

Från och med 1995 tillkommer två delfrågor: Hur förhåller sig de 
svenska organisationerna till de europeiska samarbetsorganisationerna 
för småbrukare respektive ekojordbrukare? Vilka möjligheter har de 
europeiska organisationerna att påverka beslut på EU-nivån? 

Undersökningens uppläggning 

I undersökningen ingår tre svenska organisationer: 
• Småbrukarnas Riksförbund (SR) grundades 1938 och bytte 1972 

namn till Familjejordbrukarnas Riksförbund (FR). Organisa
tionen hade på 1950-talet drygt 7 000 medlemmar, men med
lemsskaran har krympt till 400. Dessa återfinns huvudsakligen 
i Skåne och Halland. 1993 fick FR ett tillskott genom samgå
endet med den tidigare självständiga Böndernas Intresseförening. 
Denna lilla organisation med bas i Blekinge hade bildats 1981. 

• I Västsverige bildades 1984 Småbrukare i Väst, som sedan 1995 
kallas Förbundet Sveriges Småbrukare. Organisationen, som har 
omkring 6 700 medlemmar och lokalavdelningar i en stor del 
av landet, har övertagit SR/FR:s roll som småbrukarnas ledan
de språkrör. 

• Den viktigaste svenska specialorganisationen för ekologiska 
odlare är Alternativodlarnas Riksförbund (ARF), som grunda
des 1985 och som 1994 bytte namn till Ekologiska Lantbrukarna. 
Förbundet hade 2003 omkring 2 400 medlemmar och länsav
delningar i hela Sverige. 

Den empiriska delen inleds med en jämförande översikt över små
brukarnas och det ekologiska jordbrukets organisationsförhållanden i 
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Danmark och Norge. Den följande framställningen om Sverige struk

tureras kring de stora riksdagsbesluten på det jordbrukspolitiska om
rådet. De alternativa organisationernas ställningstaganden, agerande 
och eventuella påverkan på besluten analyseras och ställs i relation 
till den dominerande organisationen LRF. Vidare granskas enskilda 
sakfrågor av vikt för de olika organisationerna. För småbrukarnas del 
handlar det särskilt om jordförvärvslagen och om villkoren för den 
småskaliga produktionen. Även förhållandena inom lantbrukskoope
rationen är angelägna för småbrukarna, som anser att storjordbrukar
nas intressen tillåts dominera. För ekolantbrukarna är naturligtvis det 
ekologiska jordbrukets villkor av avgörande betydelse. I den frågan, 
och beträffande jordbrukets miljöfrågor i allmänhet, finns berörings
punkter mellan samtliga ovan nämnda organisationer. 

Kronologiskt kan studien delas in i tre perioder. Den första pe
rioden, som fungerar som en upptakt, sträcker sig från 1947 till slu
tet av 1970-talet. I centrum står den enda då existerande alternativa 
organisationen Småbrukarnas/Familjejordbrukarnas Riksförbund. 
Den andra perioden omfattar den händelserika tiden från 1980-talets 
början till och med 1994. Här behandlas de nya organisationernas 
inträde på arenan, diskussionerna om överskottsproblematiken, av-
regleringen och beslutet att söka medlemskap i EU. Period tre utgörs 
av Sveriges första nio år som EU-medlem, 1995-2003. I detta avsnitt 
diskuteras de alternativa organisationernas försök att påverka de delar 
av jordbrukspolitiken som ligger kvar på nationell nivå. Undersök
ningen avslutas med en granskning av beslutsgången i tre frågor på 
EU-nivå: reformbeslutet Agenda 2000, reglerna för ekologisk djur
hållning samt den så kallade halvtidsöversynen. 

Källmaterial 

Som källor används organisationernas tidningar och andra skrifter, 
riksdagsmaterial, offentliga utredningar och EU-dokument. Familje
jordbrukarnas Riksförbunds medlemstidning heter Små- & Familje
jordbrukarnas tidning (tram till 1974 Småbrukarnas Tidning). Förbun
det Sveriges Småbrukare utger tidningen Småbrukaren. Alternativod
larnas Riksförbund gav ut Alternativodlaren och när förbundet bytte 
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namn ändrades samtidigt tidningens namn till Ekologiskt Lantbruk. 

Sedan 1999 distribuerar Ekologiska Lantbrukarna även det elektronis
ka nyhetsbrevet Veckans Ekolantbruk. LRF representeras av tidningen 
Land Lantbruk. Tidningarna utnyttjas främst som kvarlevor för att 
klargöra de olika organisationernas ställningstaganden i olika frågor. 
Av särskilt intresse är remissvar och offentliga uttalanden som återges i 
tidningarna samt ledare och andra artiklar med klart uttryckta åsikter. 
För att återge händelseförlopp förlitar jag mig i första hand på offent
ligt material, ibland kompletterat med dagstidningar. När det gäller 
händelseutvecklingen inom EU hämtas mycket av informationen från 
den välinformerade tidningen Agra Europé samt LRF:s nyhetsbrev In
ternationella Perspektiv. Det skriftliga källmaterialet kompletteras med 
intervjuer och korrespondens med nyckelpersoner inom de olika or
ganisationerna samt med politiker och statstjänstemän. 

Forskningsläge 

Den svenska forskningen om organiserade intressen och jordbruks
politik har hittills fokuserat på de stora organisationerna, det vill säga 
LRF och dess båda föregångare Riksförbundet Landsbygdens Folk 
och Sveriges Lantbruksförbund. Någon enstaka gång noteras de min
dre organisationernas existens, men de blir aldrig föremål för specifika 
studier. Det är ett resultat av statsvetarnas och historikernas intresse 
för korporativa beslutsprocesser och den svenska modellen. 

Jörgen Hermansson kartlägger spelet mellan riksdag, regering och 
organiserade intressen i samband med jordbrukspolitiska beslut un
der hela 1900-talet. Tyngdpunkten i hans arbete ligger på samman
sättningen av utredningskommittéerna och graden av konflikt eller 
konsensus mellan de inblandade aktörerna. Hans slutsats är att in
tresseorganisationernas ställning försvagades från 1970-talet och att 
parlamentarikerna tog tillbaka greppet, åtminstone över den formella 
beslutsprocessen.1 RLF/LRF:s agerande vid de jordbrukspolitiska be
sluten 1947, 1967, 1977 och 1990 granskas av Per-Ola Oberg. Han 

1 Hermansson 1993. 
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undersöker även organisationens interna beslutsfattande och visar hur 
ledningen i utbyte mot inflytande på politiken åtog sig ansvaret att 
disciplinera medlemsopinionen.2 Michele Micheletti koncentrerar sig 
på LRF:s hantering av 1980-talets utmaningar i form av en mer he
terogen medlemskår, de korporativa strukturernas upplösning samt 
konsumentopinionens krav på avreglering och miljöhänsyn.3 

David Vail, Knut Per Hasund och Lars Drake anlägger ett mer 
ekonomiskt perspektiv i sin undersökning av reformen 1990 och den 
begynnande miljöanpassningen av jordbruket. Enligt deras uppfatt
ning har den svenska jordbrukspolitiken saknat klara målformule
ringar och resultaten har blivit därefter. Avregleringsbeslutet 1990 
innehöll övergångsåtgärder som stred mot reformens syften. 1980-ta-
lets miljöåtgärder var visserligen relevanta, men de kunde ha varit mer 
kostnadseffektiva.41 Carsten Daugbjergs komparativa studie av Sve
rige och Danmark jämförs de politiska besluten om jordbruket och 
miljön i de båda länderna. Dessutom betraktas det svenska beslutet 
1990 i ljuset av CAP-reformen 1992. Daugbjerg lägger särskild vikt vid 
policynätverkens betydelse för de olika beslutens karaktär.5 Hans bok 
är av mycket stor teoretisk relevans för min undersökning och jag får 
anledning att återkomma till den. 

Bland de historiskt inriktade författarna kan nämnas Tore Johans
son som kartlagt jordbrukspolitiken, lantbrukskooperationen och 
RLF under efterkrigstiden. Han följer också LRF:s utveckling från 
sammanslagningen 1971 fram till 1979.6 Lizelotte Lundgren Rydén 
framhåller i sin avhandling om EG-debatten under åren 19 57-1994 
att LRF:s och dess föregångares inställning till europamarknaden hela 
tiden styrdes av växlingarna i den svenska jordbrukspolitiken.7 Irene 
Flygare och Maths Isacson är författarna bakom den avslutande delen 
av fembandsverket Det svenska jordbrukets historia. Boken är ett själv-

2 Öberg 1994. 
3 Micheletti 1990. 
4 Vail, Hasund & Drake 1994. 
5 Daugbjerg 1996. 
6 Johansson 1979. 
7 Lundgren Rydén 2000. 
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klart och viktigt referensverk, eftersom den behandlar alla aspekter av 

jordbrukets utveckling under perioden 1945-2000.8 

Det ekologiska jordbruket har på grund av sin snabba tillväxt till
dragit sig allt fler forskares uppmärksamhet. Tidskriften Sociologia Ru-
ralis ägnade 2001 ett temanummer åt ekojordbruk i olika länder. Flera 
av författarna i detta nummer har också samarbetat om en större jäm
förande studie av sex europeiska länder. De presenterar där en ana
lysmodell för institutionella förhållanden som jag skall redogöra för i 
nästa kapitel.9 Det svenska ekojordbrukets framväxt som en reaktion 
på det industrialiserade jordbruket diskuteras av Solveig Lindholm. 
Närmare bestämt granskar hon den ekologiska rörelsens bärande idé
er i förhållande till miljöetisk eller ekocentrisk teori.10 Själv har jag 
tidigare publicerat en delundersökning om Ekologiska Lantbrukarna 
och jordbrukspolitiken.11 Stora delar av texten i den forskningsrap
porten vävs in i denna bok. 

Det danska jordbruket har sedan senare delen av 1800-talet ut
märkts av en mycket stark föreningsrörelse. Om dessa organisatio
ners utveckling, inbördes relationer och förhållande till statsmakterna 
finns en riklig litteratur.12 Även de norska jordbrukarorganisationer-
nas historia är väl dokumenterad i litteraturen.13 Beträffande tiden ef
ter 1985 vill jag nämna slutrapporterna från forskningsprogrammet 
"Levekår, utvikling og omstilling i landbruket".14 Sammanfattningsvis 
kan konstateras att litteratur om de svenska mindre jordbrukarorga-
nisationerna under senare delen av 1900-talet nästan helt saknas, men 
att förutsättningarna för en fruktbar nordisk komparation är goda. 

8 Flygare & Isacson 2003. 
9 Michelsen m.fl. 2001. 
10 Lindholm 2001. 
" Rydén 2003. 
12 För en historiografisk översikt, se Pedersen 2004. 
13 Se bl.a. Feiring, Rovde &T0sse 1988; Steen 1988; Gjerdåker 1995. 
14 Rommetvedt 2002 a; R0dseth 2002. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Ämnet för undersökningen befinner sig i skärningspunkten mellan 
två mycket omfattande teorikomplex: dels forskningen om sociala rö
relser, dels diskussionen om intresseorganisationernas förhållande till 
staten. Syftet med följande korta genomgång är inte att göra någon 
heltäckande forskningsöversikt, utan endast att lyfta fram och kom
mentera analytiska begrepp som kan bidra till att belysa frågeställ
ningarna. 

Gamla och nya sociala rörelser 

Den europeiska traditionen inom rörelseforskningen definierar so
ciala rörelser som kollektiva organiserade ansträngningar att förändra 
hela eller delar av samhället. En rörelses medlemmar uppfattar sig ha 
gemensamma intressen och någon form av kollektiv identitet. Vanli
gen baseras rörelserna på sociala grupper eller klasser som i någon be
märkelse har en underordnad ställning i samhället. I Norden används 
ofta begreppet folkrörelser. Som typiska exempel brukar nämnas den 
danska bonderörelsen och den svenska arbetarrörelsen. Båda formera
des kring förra sekelskiftet och innehöll en mångfald av organisatio
ner som kompletterade varandra.15 Den bonderörelse som växte fram i 
Sverige på 1930-talet kan också betecknas som en social rörelse av den 
"klassiska" modellen. 

Under 1900-talets senare del framträdde i västvärlden ett antal 
"nya sociala rörelser" som blivit mycket omdiskuterade i den socio
logiska litteraturen. Miljö-, freds- och kvinnorörelserna samt olika 
protest- och alternativrörelser brukar räknas till denna kategori. Or
ganisationsformerna är ofta relativt lösa och kan ha karaktären av 
nätverk mer än formella organisationer. Ibland uppstår tillfälliga en-
frågerörelser som kan vara koalitioner av ett stort antal olika gruppe
ringar. Många av rörelserna har sitt ursprung i 68-generationen, men 
på 1990-talet framträdde en ny generation aktivister och rörelser. Till 

15 Olofsson 1988. 
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skillnad från de klassiska rörelserna är de nya inte klassbaserade, även 

om de i praktiken ofta har en social bas i medelklassen.16 

Vad gäller de svenska småbrukarorganisationerna kan Småbrukar
nas Riksförbund karaktäriseras som en klassisk nordisk folkrörelse. 
Förbundet uppvisar stora likheter i organisationsmodell och arbets
former både med konkurrenten RLF och med sina äldre norska och 
danska motsvarigheter. Den nya småbrukarrörelse som framträdde på 
1980-talet tycks i valet av organisationsform ha påverkats av de nya 
rörelserna. I sin sociala bas och i sina mål, det vill säga att slå vakt om 
det mindre jordbruket och en levande landsbygd, skiljer den sig dock 
inte från sin föregångare. 

Ekologiskt jordbruk betraktas i en rad internationella studier som 
en social rörelse av den nya modellen. Det motiveras bland annat 
med att den ekologiska rörelsen drivs av en vision om att förändra 
samhället, eller åtminstone hela livsmedelsproduktionen. Till skillnad 
från den äldre bonderörelsen engagerar den inte enbart jordbrukare. 
Tvärtom är den nära förbunden med intressen utanför jordbruket, 
som konsumenter, forskare och miljörörelse. Vidare är dess organi
sationsformer ofta relativt informella.17 Det sistnämnda överensstäm
mer dock inte med situationen i dagens Sverige, där den ekologiska 
rörelsen är genomorganiserad. Vidare sker försäljningen av ekologiska 
produkter huvudsakligen via den LRF-anknutna lantbrukskoopera
tionen. Det svenska ekojordbruket kan följaktligen sägas vara en hy
brid av gamla och nya sociala rörelser. 

Institutionalisering 

En vanlig förklaring till de nya sociala rörelsernas framväxt är att de 
utgör reaktioner på industrisamhällets långsiktiga förändring till ett 
postindustriellt samhälle. Det säger dock inte särskilt mycket om de 
konkreta fallen, eftersom de nya rörelserna är av mycket olika karak
tär. En mer empirisk förklaring går ut på att de etablerade organisatio-

16 För en utförlig genomgång av teoribildningen kring gamla och nya sociala rö

relser, se Thörn 1997. 
17 Tovey 1997; Kaltoft 2001; Michelsen 2001 a; Michelsen m.fl. 2001, s. 6-7. 
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nerna och politiska partierna misslyckats med att fånga upp folkliga 
krav. Nya sociala rörelser vill synliggöra marginaliserade frågor och 
grupper och införliva dem i den "normala" politiska processen. Om 
det lyckas kan den paradoxala följden bli att rörelsen integreras i det 
etablerade systemet och samtidigt försvagas som rörelse.'8 Exempel
vis kan miljörörelsens tynande tillvaro efter 1970-talet tolkas som att 
miljöfrågorna etablerats som ett vardagligt inslag på den politiska dag
ordningen. En sådan utveckling behöver inte betraktas som ett tecken 
på misslyckande. Den kan tvärtom ses som en framgång, även om en 
del av de tidiga aktivisterna blir besvikna. 

"Normaliseringsprocessen" kan också beskrivas i termer av institu-
tionalisering. En ny rörelse är ofta radikal och idealistisk, men efter
hand blir den mer pragmatisk och inriktad på att konsolidera redan 
uppnådda mål. Radikalismen dämpas i samma takt som rörelsens fö
reträdare får möjlighet att verkligen påverka politiken. Så småningom 
utkristalliseras nya mål som kan avvika från de ursprungliga, men den 
tidiga periodens arbetsformer och målsättningar kvarstår som ideolo
gisk måttstock.'9 

En naturlig konsekvens är att institutionaliseringen kan orsaka 
interna motsättningar mellan "fundamentalister" och "realister" eller 
"traditionalister" och "förnyare". Under 1990-talet blev den ekologis
ka jordbrukarrörelsens frågor normaliserade i den politiska processen. 
Det ledde till en viss institutionalisering och diskussioner om mål och 
strategier inom rörelsen. Småbrukarrörelsen har haft större svårighe
ter att etablera sina hjärtefrågor i den politiska debatten och har inte 
institutionaliserats i samma utsträckning. 

Korporatism ellerpolicynätverk? 

Institutionaliseringsprocessen är intimt förknippad med organisa
tionernas förhållande till statsmakterna, något som ofta diskuteras i 
termer av korporatism. Begreppet innebär att staten tillerkänner vissa 
intresseorganisationer en etablerad roll i beslutsprocessen, ibland även 

18 Scott 1990, s. 9-11. 

19 Olofsson 1988, s. 22-23; Bager 1992, kap. 3. 
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i det praktiska genomförandet av politiken. Med denna exklusiva 

ställning följer kravet att som motprestation förankra politiken bland 

medlemmarna. Eftersom besluten inte alltid gynnar alla medlemmar 
kan det bli nödvändigt för ledningen att disciplinera opinionen inom 
organisationen. Detta förfarande är något som vid åtskilliga tillfällen 
förekommit inom LRF och dess föregångare RLF.2° 

Ledningens praxis att tämligen hårdhänt driva igenom beslut kan 
ha både positiva och negativa följder för organisationen. Å ena sidan 
visar man handlingskraft och är med och formar politiken. Å andra 
sidan finns risken att en del av medlemskåren känner sig överkörd, 
vilket öppnar möjligheter för konkurrerande organisationer att locka 
till sig de missnöjda medlemmarna. Om en ny organisation lyckas 
etablera sig i systemet måste emellertid dess ledning räkna med att 
även den kan tvingas ägna sig åt medlemsdisciplinering i framtiden. 

De nordiska länderna, särskilt Sverige och Norge, brukar i jäm
förande undersökningar hamna i toppen av listan över länder med 
hög grad av korporatism. Under 1980- och 1990-talen ledde kritiken 
av särintressenas starka ställning till en allmän avkorporatisering.21 

Denna process påverkade även jordbrukssektorn, men inte i samma 
omfattning som i andra delar av samhället. 

I en korporativt präglad sektor fattas besluten genom ett samspel 
mellan specialiserade politiker, statstjänstemän och organisationsfö
reträdare. Deltagarna besitter specialkunskaper och utvecklar sinse
mellan ett invecklat fackspråk, vilket gör politiken svårbegriplig för 
utomstående. Detta förhållande har i forskningen beskrivits med en 
lång rad olika termer såsom järntrianglar, mesokorporatism, segmente
ring, policy community, negotiated economy eller corporatepluralism,22 

20 Den samhällsvetenskapliga diskussionen om korporatismbegreppets relevans i 

förhållande till den tidigare dominerande pluralismen var mycket livlig under 1980-

talet och början av 1990-talet. Ett par bra sammanfattningar återfinns i Hermansson 

1993, s. 24-41 och Oberg 1994, s. 13-27. Om korporatism i Sverige, se även Lewin 

1992 och Micheletti 1994. 
21 Petersson 1998, s. 128-132. 
22 För en sammanställning och jämförelse av de olika termerna, se Jordan & Schu-

bert 1992. 
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Korporatismbegreppet har sedan det kom i allmänt bruk inom 

forskningen på 1980-talet bidragit till ökad förståelse av många po
litiska processer. Numera föredrar dock många forskare i stället sam

lingsbegreppet policynätverk. Ett nätverk är inte något totalt slutet 
system, som exempelvis ordet järntriangel ger intryck av, utan kan 
åtminstone ibland påverkas utifrån. En viss nätverksstruktur är inte 
heller given en gång för alla. Spelet inom ett policynätverk handlar 
om ett utbyte av resurser. Staten har nytta av organisationernas ex
pertkunskaper och organisationernas medverkan ger ökad legitimitet 
åt besluten. Organisationerna å sin sida är beroende av staten för att 
kunna förverkliga sina politiska målsättningar. De aktörer som ingår 
i nätverket har en stark tendens att exkludera utomstående, men nya 
aktörer har ändå en chans att accepteras om de kan tillföra nätverket 

nya resurser.23 

I denna undersökning är det just nya aktörers möjligheter att eta
blera sig som fokuseras och därför är nätverksperspektivet relevant. 
Att genomlysa hela beslutsprocessen i varje enskild sakfråga är na
turligtvis en omöjlig uppgift. En granskning av de olika aktörernas 
ståndpunkter före besluten i förhållande till resultaten bör dock ge 
en indikation på hur mycket inflytande var och en kan ha utövat. 
En uppföljning av de aktuella organisationernas hjärtefrågor samt de 
större besluten inom jordbrukssektorn under en längre tidsperiod kan 
sammantaget förväntas ge en relativt klar bild av nätverkets samman
sättning och förändring. 

Omgivning och allmängöring 

Impulser till förändringar i nätverket kommer oftast inte inifrån utan 
utifrån, eftersom de etablerade aktörerna är angelägna om att bevara 
stabiliteten. Därför är policynätverkets omgivning i samhället ett vik
tigt inslag i analysen.24 De omgivningsfaktorer det handlar om i detta 

23 Daugbjerg 1996, s. 2, 21—22. 
241 forskningen om sociala rörelser talar man ibland om omgivningen som den 

politiska möjlighetsstrukturen {politicalopportunity structure). Se exempelvis Kitschelt 

1986; Tarrow 1988; dens. 1994. 
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fall är livsmedelsmarknaden, den svenska jordbrukarkåren i stort, an
dra organisationer (särskilt LRF), samhällsdebatten och de politiska 
partierna, de svenska jordbruksmyndigheterna samt EU. 

I somliga av dessa avseenden skiljer sig eko jordbrukarnas och små
brukarnas förutsättningar åt. På marknaden måste de ekologiska pro
dukterna utgöra ett tydligt alternativ till de konventionella. Därför 
är märkning, kontroll och marknadsföring av avgörande betydelse. 
Småbrukarnas produkter är däremot inte på något principiellt sätt 
annorlunda än majoritetens. En annan skillnad är att ekojordbruket 
är en tillväxtbransch och erhåller särskilt stöd från staten och EU för 
att kunna växa ytterligare, medan småbruket sedan länge befinner sig 
på tillbakagång. Den svenska bondekårens stadigt minskande antal 
och en till synes obeveklig storleksrationalisering innebär att små
brukarnas organisationer tvingas föra en defensiv kamp. Samtidigt 
förknippas småbruket med många värden som i dag uppfattas som 
positiva i samhällsdebatten. Småbrukarna kan, liksom ekobönderna, 
gynnas av uppmärksamheten kring giftskandaler, djursjukdomar och 
plågsamma djurtransporter. För konsumenten ger det större trygg
het och kvalitetskänsla om matens ursprung är känt. Lokal förädling, 
gårdsbutiker och torgförsäljning under namnet "Bondens egen mark
nad" är en växande trend, men fortfarande är det ganska marginella 
fenomen. Den långsiktiga utvecklingen mot ökad storskalighet och 
centralisering inom den till övervägande del bondeägda livsmedelsin
dustrin fortgår i oförminskad takt. 

Aktörer utanför nätverket har alltid haft synpunkter på jordbruks
politiken. Talesmän för konsumenterna, som kräver billigare livsmedel 
och marknadsanpassning, har tidvis haft politiskt stöd och inflytande. 
Miljöintresset företräds inte av några särskilt starka organisationer 
men har ibland spelat en betydande politisk roll. Dessa utomstående 
intressen inverkar på jordbrukarorganisationernas strategival. Som al
ternativ till den i norsk litteratur vanliga segmenteringstesen (en va
riant av korporatismteorin) har Hilmar Rommetvedt formulerat vad 
han kallar allmängöringstesen. Den utgår från iakttagelsen att olika 
delar av samhället påverkar varandra mer och mer, vilket skapar behov 
av samordning över sektorsgränserna. På senare tid har intresseorga
nisationerna insett att en snäv intressepolitik kan motverka sitt syfte. 
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I stället gäller det för dem att skapa legitimitet för det egna intresset 

genom att visa att de främjar ett allmänintresse. Det blir också allt 

viktigare att bilda allianser med andra intressen och grupper. Jord-
brukarorganisationerna framhåller därför jordbrukets betydelse för 
landskapsvården och glesbygdens överlevnad. Vidare framställer de 
sina produkter som hälsosamma och prisvärda. På så sätt knyter de 
böndernas särintressen till allmänna intressen som miljövård, regio
nalpolitik och konsumentkrav.25 

Allmängöringstesen förklarar LRF:s och andra stora europeiska 
jordbrukarorganisationers förtjusning i begreppet multifunktio-
nalitet. En bred och heterogen organisation som LRF, där även det 
storskaliga industrijordbruket inryms, kan dock ha ett trovärdighets
problem. Vid närmare eftertanke borde småbrukare och ekojordbru
kare ha bättre förutsättningar att utnyttja en allmängöringsstrategi. I 
vilken utsträckning de lyckats med det är något som den empiriska 
undersökningen får visa. 
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2. Danmark och Norge i fokus 

I detta kapitel skall jordbrukspolitikens huvuddrag, förhållandet mel
lan de olika organisationerna samt ekojordbrukets utveckling i Dan
mark och Norge under de senaste årtiondena jämföras. Studien ba
seras huvudsakligen på tidigare litteratur samt dokument tillgängliga 
på Internet.1 

Till grund för komparationen ligger en bearbetad version av en 
analysmodell som presenterats av ett dansk-brittiskt forskarlag bestå
ende av Johannes Michelsen, Kennet Lynggaard, Susanne Padel och 
Carolyn Foster. Deras syfte är att förklara varför ekojordbruket är så 
ojämnt utbrett i Europa trots gemensamma EU-regler för certifiering 
och miljöstöd. Författarna menar att orsakerna till stor del står att 
finna i de olika ländernas varierande institutionella förhållanden. Pa
rallellerna till jordbrukssektorns policynätverk och dess omgivning är 
tydliga, även om författarna använder en annan terminologi.1 

Analysmodellen består av en skala med motpolerna rent samar
bete och ren konkurrens. Rent samarbete kännetecknas av att skillna
derna tonas ned och att ekojordbruket integreras i de konventionella 
institutionerna. Den ekologiska identiteten blir konturlös och eko
jordbruket tillväxer långsamt. Utvecklingen kan undantagsvis bli en 
annan om ekojordbruket uppfattas som framtidslösningen för hela 
landets jordbruk. Vid ren konkurrens förekommer inga seriösa kon
takter mellan företrädare för ekologiskt och konventionellt jordbruk. 
En sådan situation hämmar också ekojordbrukets utveckling, även 
om inte dess identitet försvagas. Mellan polerna på skalan återfinns 
ett tillstånd som betecknas kreativ konflikt. Det innebär att konven
tionella och ekologiska organisationer har täta kontakter, ibland som 

' Huvuddragen i denna nordiska översikt har publicerats i Rydén 2003. 
2 Michelsen m.fl. 2001, s. 1-9. 
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samarbetspartners och ibland som konkurrenter. Detta är det mest 
fruktbara läget, eftersom ekojordbruket då blir väl synligt såväl i poli
tiken som bland marknadens aktörer och i jordbrukarkåren. Konflik
terna kan vara kreativa genom att de tvingar fram nya lösningar som 
kan gagna samtliga inblandade.3 

Ovan nämnda analysmodell är utformad specifikt för det ekolo
giska jordbrukets förhållande till de konventionella organisationerna 
och statsmakterna. Enligt min mening kan den med vissa modifie
ringar tillämpas även på småbrukarorganisationerna, eftersom de 
har en liknande minoritetsställning inom jordbrukssektorn. Liksom 
för ekojordbruket kan både rent samarbete och ren konkurrens vara 
ogynnsamt. I det första fallet suddas småbrukaridentiteten ut och 
behovet av en särskild organisation bortfaller. Ren konkurrens miss
gynnar generellt den svagare parten, det vill säga småbrukarna. Ett 
tillstånd av kreativ konflikt har dock potential att bidra till en mer 
positiv utveckling genom att småbrukets speciella problem då och då 
uppmärksammas. I nedanstående figur har modellen vidgats så att 
även småbruket tagits med. 
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Figur 2.1. Tre huvudtyper av institutionellt förhållande mellan det kon
ventionella jordbruket och ekologiska odlare respektive småbrukare 
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Källa: Michelsen m.fl. 2001, s. 11, bearbetad. 

Danmark 

Sedan slutet av 1800-talet har jordbrukarna och deras organisationer 
haft en mycket stark ställning i det danska samhället, såväl ekonomiskt 
som politiskt. Grunden för denna position har varit den omfattande 
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exporten av livsmedel, särskilt smör och fläsk. Fortfarande exporteras 

två tredjedelar av jordbruksproduktionen. De viktigaste mottagarna 
av den danska exporten har av tradition varit Storbritannien och 
Tyskland. Därför skapade tillkomsten av EEC och Storbritanniens 
medlemsansökan bekymmer för Danmark. Landets EG-medlemskap 
1973 medförde som förväntat en större marknad, men också nya pro
blem och begränsningar på grund av överskottsproduktion och CAP-
reformer.4 

Husmän och gårdmän 

Det danska jordbrukets struktur har länge dominerats av medelstora 
bönder (gårdmän), men det har samtidigt funnits många småbrukare 
(husmän). Genom intensiv animalieproduktion, baserad på inköpta 

fodermedel, har små brukningsenheter varit lönsamma trots en liten 
yta. 

Från 1880-talet och framåt byggde jordbrukarna upp en mycket 
omfattande kooperativ föreningsrörelse, framför allt i mejeri- och 
slakteribranscherna. Gårdmännen sammanslöt sig vid samma tid i 
landboföreningar. Småbrukarna organiserade sig något senare i hus
mansföreningar. Båda rörelserna byggde upp egna riksorganisationer 
och uppdelningen permanentades genom skilda politiska allianser. 
Landboföreningarna anknöt till det liberala partiet Venstre och hus
männen allierade sig med Radikale venstre. Det senare är visserligen ett 
litet parti, men genom regeringssamarbete med socialdemokraterna 
hade det under stora delar av 1900-talet en stark ställning. Gårdmän 
och husmän ingick i samma kooperativa föreningar, men det var inte 
oväntat gårdmännen som var tongivande i ledningen. 1919 bildade 
landboföreningarnas och kooperationens riksorganisationer Land-
brugsraadet, som sedan dess spelat en central roll i den danska jord-

4 CAP står för Common Agricultural Policy. I officiella EU-dokument på svenska 
används förkortningen GJP, men den har inte slagit igenom i den allmänna debat
ten. EEC (European Economic Community) började i Sverige kallas EG (Europeiska 
Gemenskapen) i samband med utvidgningen 1973. EG bytte namn till EU den 1 

november 1993. 
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brukspolitiken. Husmännen ställde sig, med undantag för krisåren 
på 1930-talet, utanför rådet. Så länge jordbrukspolitiken avgjordes på 
nationell nivå kunde de ändå utöva inflytande genom sina politiska 
kontakter. Efter EG-inträdet blev det viktigare än tidigare för de båda 
bondeorganisationerna att enas om gemensamma ståndpunkter och 
framföra dem till regeringen. Det är ju den som för landets talan i 
ministerrådet, där de avgörande jordbrukspolitiska besluten fattas. Av 
denna anledning gick husmännen 1976 åter med i Landbrugsraadet.5 

Under efterkrigstiden var jordbrukssektorn länge ovanligt sluten. 
Landbrugsministeriet samarbetade mycket tätt med organisationerna 
och såg som sin huvuduppgift att tillvarata näringens intressen. Andra 
intressegrupper släpptes inte in i nätverket. 1973 försvann en del av 
makten till Bryssel, men statsmakterna och organisationerna förena
des i en strävan att tillförsäkra Danmark största möjliga utbyte av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 1980- och 1990-talens stundtals 
heta miljödebatt ställde både jordbruket och bondeorganisationernas 
makt i skottgluggen. Fler intressen, särskilt inom naturvårdsområdet, 
började nu göra sig gällande. Denna politisering av jordbruket och 
miljön banade väg för det ekologiska alternativet.6 

Försök att bryta de stora intresseorganisationernas dominans har 
förekommit, men utan framgång. De höga räntekostnaderna orsa
kade omkring 1980 en kris som gav upphov till en ny bonderörelse 
av protestkaraktär. LR 80 (Landbrugs Reform 1980) krävde snabba 
åtgärder för att lätta böndernas skuldbörda och kritiserade de äldre or
ganisationerna för att inte agera tillräckligt kraftfullt. LR 80 lyckades 
dock inte ta sig in i nätverket och blev kortlivad. Historien upprepade 
sig 1992-1993 med Landbrugets Graswdder, som protesterade mot 
jordbrukets ekonomiska villkor och reformen av EG:s gemensamma 
jordbrukspolitik.7 

Nio av tio danska jordbrukare tillhörde på 1990-talet någon av 

5 Pedersen 1988, passim. 
6 Just 1995, s. 13-15; Just & Michelsen 1995; Daugbjerg 1996, s. 147-155. 
7 Just 1994. De två proteströrelserna hade en föregångare i Landbrugernes Sam-

menslutning (LS) på 1930-talet. 
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de två etablerade organisationerna.8 Husmandsforeningerne bytte 1993 
namn till Dansk Familielandbrug och hade år 2002 omkring 13 000 
medlemmar i 150 lokalföreningar. I organisationen fanns både heltids-
och deltidsbönder, med såväl konventionell som ekologisk produk
tion. Framför allt slog man vakt om de små och medelstora gårdarnas 
möjligheter att överleva.9 Landboforeningerne bestod samma år av 55 
lokalföreningar med 58 000 medlemmar, varav 39 500 aktiva jordbru
kare. Att deras gårdar var större än husmännens framgår av att de stod 
för 85 procent av den totala jordbruksproduktionen.10 

Storleksrationalisering och jordförvärvslagstiftning var av naturliga 
skäl ett tvistefrö mellan små och stora jordbrukare." Skiljelinjer fanns 
även beträffande CAP-reformen och kraven på miljöanpassning. I 
båda dessa frågor visade Familielandbruget betydligt mer förändrings
vilja än Landboforeningerne.12 De två organisationernas förhållande 
präglades emellertid mer och mer av samarbete, inte minst beroende 
på att de i Landbrugsraadet strävade efter gemensamma ställningsta
ganden. 

År 2000 började de båda organisationerna diskutera ett samgå
ende, men den gången rann planerna ut i sanden. 2002 återuppstod 
tanken och en gemensam kommitté utarbetade ett konkret fusionsför
slag. Det hela var en delikat fråga, särskilt för Familielandbruget med 
sin långa tradition av småbrukaridentitet. Diskussionerna var därför 
intensiva inför de två extra landsmöten som hölls samtidigt den 29 
november 2002. Röstsiffrorna för att godkänna förslaget blev 405-7 i 

8 Just & Michelsen 1995, s. 14. 

'Dansk Familielandbrug, "Om DFL" (hämtat 14/11 2002), www.dfl.dk 
10 Landboforeningene, "Landboforeningene" (hämtat 9/12 2002), www.landbo. 

dk. De största jordbrukarna har sedan 1920-talet haft sina egna så kallade tolvmans-

föreningar. 1997 inordnades deras riksorganisation Erhvervsjordbruget i Landbofore

ningerne, där de bildade Tolvmandssektionen. (Landboforeningerne, "Tolvmandssek-

tionen" (hämtat 9/12 2002), www.landbo.dk) 
11 Bland Familielandbrugets krav återfanns begränsningar av djurantalet samt ett 

arealtak på 100 hektar per brukningsenhet och 300 hektar per företag. Dessutom ville 

man att det skulle vara förbjudet för aktiebolag att driva jordbruk. (Dansk Familie

landbrug, "Politik" (hämtat 14/11 2002), www.dfl.dk) 
12 Just 1995, s. 16. 
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Landboforeningerne och 114-51 i Familielandbruget. I det senare fallet 
var det ett mycket knappt ja, eftersom beslutet krävde två tredjedelars 
majoritet. Den nya organisationen, som såg dagens ljus den 1 januari 
2003, fick namnet Dansk Landbrug. På nationell nivå är det en enda 
organisation med en styrelse och en tidning, men de lokala och regio
nala föreningarna fortsätter sin verksamhet som tidigare.13 

Sett i ett historiskt perspektiv kan de danska småbrukarnas förhål
lande till de större jordbrukarna och till statsmakterna under större 
delen av 1900-talet beskrivas som ett tillstånd av kreativ konflikt. Så
väl samarbete och gemensamma uppfattningar som motsättningar 
och konkurrens har förekommit. I det jordbrukspolitiska nätverket 
har småbrukarna haft en etablerad plats, först på grund av sin allians 
med Radikale venstre, sedan genom sitt medlemskap i Landbrugs-
raadet. De har därigenom haft relativt goda möjligheter att slå vakt 
om sina särintressen. Om det haft någon större effekt på strukturut
vecklingen är dock osäkert. Antalet brukningsenheter minskade med 
mer än två tredjedelar från 1960-talet fram till sekelskiftet och det var 
främst husmansbruken som drabbades av nedläggning.14 

13 Dansk Familielandbrug, "Aktuel information: Forslag til fusion i landbruget 
10/7 2002" (hämtat 18/n 2002); "Pressemeddelelser" (hämtat 29/11 2002), www.dfl. 
dk; Landboforeningerne, "Nyheder" (hämtat 29/11 2002), www.landbo.dk; Land-
brugsraadet, "Nyheder" (hämtat 29/11 2002), www.landbrugsraadet.dk. För en initie
rad skildring av den händelseutveckling som ledde fram till samgåendet mellan de två 
organisationerna, se Pedersen 2004, s. 44—48. 

141961 var det totala antalet brukningsenheter 186 438, år 2000 var det 54 541. (Year-
book ofNordic Statistics 1962, tabell 19; Nordic Statistical Yearbook 2001, tabell 157.) 
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Diagram 2.1. Strukturutveckling i det danska jordbruket 1951-1999 
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Källor: Yearbook ofNordic Statistics 1962,1980,1991; Nordic Statistical Yearbook 2000. 
Anm, 15 hektar brukar av tradition anges som gräns mellan husmans- och gårdmans-
bruk. 

I förhållandet mellan husmän och gårdmän finns efter 1973 tydliga 
tecken på rent samarbete, vilket till slut resulterade i ett samgående. 
Därmed är inte sagt att alla konflikttendenser är ett minne blott. De 
gamla lokalavdelningarna finns kvar och på så sätt har en spänning 
mellan små och stora jordbrukare byggts in i den nya organisationen 
Dansk Landbrug. 

Ekologisk tillväxt 

De ekologiska pionjärerna i Danmark, liksom i övriga Norden, var 
biodynamikerna och 1936 grundades Föreningen for Bio dynamisk Jord-
brug. Den biodynamiska rörelsen hade på 1950-talet ett hundratal ak
tiva odlare, men sedan dess har antalet sjunkit till 40.15 

Dagens danska ekojordbruk har huvudsakligen sitt ursprung i 
1970-talets vänster- och miljörörelser, vilka vände sig mot miljöför-

I5Brandt 2003; Föreningen for Biodynamisk Jordbrug (hämtat 3/12 2002), http:// 
ecoweb.dk/biodyn/index.html; Alt-om-okologi, "Biodynamikkens historie" (hämtat 
3/12 2002), www.alt-om-okologi.dk 
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störing och industrijordbruk. 1981 grundades idé- och intresseorga

nisationen Landsforeningen 0kologisk Jordbrug (L0J). Det ekologiska 

jordbrukets andra huvudorganisation, 0kologisk Landscenter (0LC), 

bildades 1992. L0J organiserade produktionsregler, certifiering och 

kontroll och kan sägas ha representerat en ideologisk linje. 0LC:s 

uppgift var att samordna och stödja de olika ekologiska branschorga

nisationernas marknadsföring av sina produkter, vilket medförde en 

mer pragmatisk och marknadsinriktad hållning.16 

Vid L0J:s tillkomst fanns inte mer än omkring 150 ekobönder i 

Danmark. Antalet växte endast långsamt fram till 1988—1989, då det i 

ett slag steg till 400.17 Uppgången var en följd av att folketinget 1987 

antog en "Lov om okologisk jordbrugsproduktion". Beslutet innehöll 

en rad stödåtgärder, bland annat ett omläggningsbidrag avsett att 

täcka jordbrukarens extrakostnader de första åren. 1993 introducera

des EG:s miljöprogram, som innebar ett permanent ekostöd och inte 

bara bidrag för en övergångsperiod.18 

Genom 1987 års lag infördes en statlig kontroll och certifiering 

med det så kallade 0-märket. Det gjorde L0J:s egen kontrollverk

samhet, som hade ett eget märke och något striktare regler, tämligen 

överflödig. Under 1990-talet fördes inom L0J segslitna diskussioner 

om att avskaffa de egna reglerna, men beslutet blev att behålla dem 
tills vidare. Motiveringen var att de i långa stycken fungerat som fö

rebild för de statliga reglerna och att de även i framtiden kunde vara 

ett värdefullt medel för att driva på utvecklingen. Jordbrukare och 

livsmedelsföretag kunde alltså fortsätta använda L0J-märket som till-

lägg till 0-märket om de räknade med att en "extra ekologisk" profil 

16 N0rfelt 2000; Michelsen m.fl. 2001, s. 66-67; Fl# 2002, s. 11-12, 26-28, 33-35. 
Det kan tilläggas att 0LC hade en föregångare i BrancheKoordineringsUdvalget 

(BKU), 1989-1992. 
17 Just & Michelsen 1995, s. 10; Plantedirektoratet, "0kologiske jordbrugsbedrifter 

2002", tabell 2 (hämtat 15/1 2004), www.plantedir.dk/Files/Filer/Oekologi/Statistik/ 

02/Statistik_2002.d0c 
18 N0rfelt 2000; Michelsen m.fl. 2001, s. 61. 
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var en fördel i marknadsföringen.19 År 2003 upphörde emellertid den 

ekologiska rörelsen med den egna kontrollverksamheten.20 

Ytterligare en konsekvens av lagen 1987 var tillkomsten av Det 0ko-

logiske F0devareråd, som har till uppgift att utveckla ekosektorn. Där 

ingår konventionella och ekologiska jordbrukarorganisationer, lant

bruks- och miljömyndigheter samt konsumentföreträdare och fack

experter. Under 1990-talet växte en konsensus fram inom rådet, bland 

annat därför att de konventionella organisationerna valde represen

tanter som själva var ekobönder. Rådet har haft stort inflytande på 

alla politiska beslut med anknytning till ekologisk livsmedelsproduk

tion.21 

Av avgörande betydelse för det danska ekoj ordbrukets frammarsch 

har handelns och mejeriföretagens agerande varit. FDB/COOP (den 

danska motsvarigheten till KF) började redan 1981 marknadsföra eko

logiska varor för att stärka sin miljöprofil. Vid den tiden var dock 

efterfrågan begränsad och de lantbrukskooperativa företagen var mot

villiga att satsa ekologiskt. 1988 startade ett par små fristående ekolo

giska mejerier som utmanade de största mejeriföretagen MD Foods 

och Kfaver Melk. MD Foods svarade med en storsatsning på ekologisk 

mjölk. För att förmå de egna leverantörerna att ställa om till ekologisk 

produktion erbjöd man ett högt prispåslag. De ekologiska mejerierna 

överlevde inte konkurrensen, men deras leverantörer erbjöds i stället 

förmånliga kontrakt med Klöver Melk. Prispåslagen ledde till överpro
duktion av ekologisk mjölk och hela marknadssituationen var mycket 

instabil. Rekryteringen av nya leverantörer avbröts och ekojordbru

kets begynnande tillväxt stagnerade. Utvecklingen tog emellertid en 

avgörande vändning 1993, när FDB:s butikskedja SuperBrugsen sänkte 

priserna på ekologisk mat och intensifierade marknadsföringen. Kam

panjen medförde snabbt högre försäljningssiffror och andra butiks

kedjor följde exemplet. Mjölköverskottet förvandlades snart till un-

19 Michelsen m.fl. 2001, s. 68-70. 
10 0kologisk Landsforening, "Aktuek fra 0kologisk Landsforening 09-03-2003" 

(hämtat 25/7 2004), www.okologiens-hus.dk/Okoland/Aktuelt_Detail.asp?Id=92 
11 N0rfelt 2000; Michelsen m.fl. 2001, s. 61, 76—78. Fram till 1998 hette rådet Det 

0kologiske Jordbrugsråd. 
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derskott. Därför började de båda största mejerierna 1995 att erbjuda 
nya ekomjölksleverantörer pristillägg på 15-20 procent.22 

Mjölkpristillägget, en utbetalning utöver bidragen från staten och 

EU, ledde till en kraftig ökning av antalet ekobönder från och med 
1995. Efter sekelskiftet avtog tillväxten, både beträffande odlad areal 
och livsmedelsförsäljning. Omkring fem procent av alla livsmedel 
säljs nu med 0-märket. Mjölken, den vara som blev den ekologiska 
matens genombrott på marknaden, hade 2002 en marknadsandel på 
23,5 procent.23 Samma år var antalet ekobönder 3 700, motsvarande 
7,3 procent av antalet jordbruksföretag, och den ekologiska andelen 
utgjorde 6,7 procent av den totala arealen. Året därpå kunde emel
lertid en påtaglig nedgång registreras.24 

12 Just & Michelsen 1995, s. 11,16-18; Sandell & Christerson 1996, s. 26; Michelsen 

m.fl. 2001, s. 71-73. 
23 Alt-om-0kologi, "0kologisk forbrugernotat 2003" (hämtat 17/1 2004), www. 

alt-om-okologi.dk 
24 Plantedirektoratet, "0kologiske jordbrugsbedrifiter 2002" (hämtat 11/7 2003); 

"Statistik over 0kologiske jordbrugsbedrifter 2003" (hämtat 14/6 2004), www.plante 

dir.dk 
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Tabell 2.1. Ekologiska jordbrukare och ekologisk åkerareal i Dan
mark 1988—2002 
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Källa: Plantedirektoratet, "Statistik over 0kologiske jordbrugsbedrifter 2003", tabell 

1—2, www.plantedir.dk 

Ekojordbruket startade som ett ideologiskt baserat alternativ till 
det konventionella jordbruket, men avståndet till de etablerade or
ganisationerna krympte ganska snart. Familielandbruget såg ekolo
gisk produktion som en utväg för det mindre jordbruket att stå emot 
rationaliseringstrycket och valde 1993 en ekobonde till vice ordfö
rande. Inom Landboforeningerne var attityden till ekojordbruket 
inledningsvis mer avvaktande, både i ledningen och bland medlem
marna. Det hände att medlemmar som lagt om produktionen kände 
sig tvingade att lämna organisationen och gå med i Familielandbru
get i stället. Efterhand började emellertid även Landboforeninger
ne uppfatta ekojordbruket som en potentiellt värdefull affärsidé.25 

25 Just & Michelsen 1995, s. 15; Michelsen m.fl. 2001, s. 64; FI0 2002, s. 13, 31-32. 
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Det första konkreta samarbetsområdet för ekologiska och konven
tionella bondeorganisationer gällde den praktiska rådgivningen till eko
bönder. Enligt ett folketingsbeslut 1984 kunde statsbidrag erhållas för 
ekologisk rådgivning under förutsättning att den inordnades i husmans-
eller landboföreningarnas konsulentverksamhet. Därför inledde L0J 
och Familelandbruget ett samarbete och några år senare anslöt sig även 
Landboforeningerne. På 1990-talet tillhörde därför de flesta ekobön
der både L0J och någon av de två konventionella organisationerna.26 

Kontakterna mellan de ekologiska och konventionella organisatio
nerna tog ett nytt steg framåt vid det "ekologiska toppmötet" 1994. 

Där möttes ledarna för alla de viktigaste jordbrukarorganisationerna 
för att diskutera den växande efterfrågan som handelns marknadsfö
ringskampanjer skapat. Den allmänna uppfattningen var att ekojord
bruket var värt att satsa på.27 

Året därpå utarbetade Det 0kologiske Fodevareråd Aktionsplan /, 
en lista med 65 konkreta förslag för att öka produktion och försäljning. 
1999 presenterades Aktionsplan II, som avsåg att stimulera utveckling
en fram till 2003. Med tanke på mjölkproduktionens tillväxt föreslogs 
bland annat en satsning på export av ekologiska mejeriprodukter.28 

I december 1997 blev 0LC medlem i Landbrugsraadet på samma 
villkor som de stora organisationerna. L0J hyste vissa farhågor för att 
samarbetet kunde undergräva den ekologiska rörelsens ideologi, men 
den typen av diskussioner hölls internt. Utåt tonade L0J ned kriti
ken av det konventionella jordbruket för att inte stöta bort de många 
nya ekobönder som lagt om av ekonomiska skäl. L0J och 0LC kom 
överens om en lämplig arbetsfördelning och samordning av verksam
heten. 1998 flyttade de in i ett gemensamt huvudkontor i Århus. I 
mars 2002 gick de samman i 0kologisk Landsforening, en fusion mel-

26 Just & Michelsen 1995, s. 12; Michelsen m.fl. 2001, s. 64-65; FI0 2002, s. 28-

30. 
27 Michelsen m.fl. 2001, s. 65-66. 
18 Norfelt 2000; Michelsen m.fl. 2001, s. 73; Strukturdirektoratet, "Aktionsplan II 

— 0kologi i udvikling" (hämtat 5/9 2000), www.dffe.dk/publikationer/index.htm 

35 



lan de två ekologiska huvudorganisationerna samt de branschorgani

sationer som ingick i 0LC.29 

Det danska eko jordbrukets relationer till statsmakterna och de 

konventionella jordbrukarna har av såväl Johannes Michelsen och 

hans forskarlag som av Björn Egil Flo karakteriserats som kreativ 

konflikt. De menar att detta förhållande förklarar ekosektorns snabba 

tillväxt i Danmark.30 Det ligger mycket i denna tolkning när det gäl

ler tiden fram till mitten av 1990-talet, men det senaste årtiondet har 

samarbetstendenserna övervägt. I förhållande till staten har en viss 

konkurrens beträffande certifieringen förekommit, men statsmak

terna är helt inställda på att stimulera det ekologiska jordbrukets ut

veckling så mycket som möjligt. De konflikter med den konventio

nella mejerikooperationen som fanns i ett tidigare skede har man lagt 

bakom sig. Landboforeningernes och Familielandbrugets attityd visar 

en tydlig trend från skepticism över acceptans till engagemang. I och 

med 0LC:s, och den nya organisationen 0kologisk Landsforenings, 

medlemskap i Landbrugsraadet kan man tala om rent samarbete. 

På grund av sina naturförhållanden är Norge i högre grad än Dan

mark och Sverige ett småbrukarland. Under 1960-talet var 95 procent 

av antalet brukningsenheter mindre än 20 hektar och 80 procent un

der 10 hektar. Sedan 1970-talet har andelen småbruk minskat, men 

omkring år 2000 var fortfarande 73 procent av gårdarna mindre än 20 

hektar. Det kan jämföras med 39 procent i Danmark och 54 procent 

i Sverige.31 

29 Michelsen m.fl. 2001, s. 66-67; Fl0 2.002, s. 33-39; 0kologisk Landsforening, 
"Om föreningen" (hämtat 12/1 2003), www.okoland.dk 

30 Michelsen m.fl. 2001, s. 79; FI0 2002, s. 39-41. 

31 Nordic Statistical Yearbook 2001, tabell 157. 
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Diagram 2.2. Strukturutveckling i det norska jordbruket 1949-1999 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1949 1959 1969 1979 1989 1999 

Källor: Yearbook ofNordic Statistics 1965-1966, 1980, 1991; Nordic Statistical Yearbook 

2000. 

Småbrukarna och jordbrukspolitiken 

Den största norska intresseorganisationen för jordbrukare är Nor
ges Bondelag (NB), vars historia går tillbaka till 1896. Den mindre 
konkurrenten Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) bildades 1913. År 
2003 hade Bondelaget omkring 60 000 medlemmar i 650 lokalför
eningar, medan Småbrukarlaget bestod av 295 lokalföreningar med 
8 000 medlemmar.32 

Småbrukarlagets jordbrukspolitiska ståndpunkter kan samman
fattas med att jordbruket skall vara lönsamt på både små och stora 
gårdar i hela landet, oavsett skillnader i naturgivna förutsättningar. 
Minskningen av antalet gårdar måste hejdas och helst vändas till en 
ökning. Medlet skall vara ett statligt bidragssystem som inte baseras 
på gårdens produktion utan på arbetsinsatsen.33 Bondelaget vill också 
ha ett lönsamt jordbruk i hela landet, men anser att stödsystemet i 

32 Norges Bondelag, "Fagorganisasjon for bönder" (hämtat 20/1 2004), www.bonde 
laget.no/om; Norsk Bonde- og Småbrukarlag, "Om NBS" (hämtat 20/1 2004), www. 
smabrukarlaget.no/om_oss 

33 Norsk Bonde- og Småbrukarlag, "Prinsipp-program. Vedtatt av landsmotet 
I995" (hämtat 7/3 2002), www.smabrukarlaget.no/politikk/prinsipp/pprogram.pdf 
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första hand skall gynna gårdar som får en "väsentlig del" av inkom
sterna från jordbruket.34 

Bondelaget prioriterar alltså heltidsbönder i högre grad än Små-
brukarlaget, vars medlemskår numera till största delen utgörs av del
tidsbönder. De flesta medlemmar i båda organisationerna kan dock 
betecknas som småbrukare, varför den dubbla organiseringen kan 
synas onödig. Bondelaget föreslog 1945 och 1963 en sammanslagning, 
men Småbrukarlaget höll vid båda tillfällena hårt på sin självständig
het.35 2001 aktualiserade Bondelagets ordförande Kirsten Vaerdal åter 
tanken på ett samgående, något som bestämt avvisades av Småbrukar-
lagets Arne Vinje.36 

Konkurrensen mellan bondeorganisationerna visar sig på flera sätt. 
För det första har de, liksom i Danmark, haft skilda partipolitiska an
knytningar. De senaste årtiondena har många tidigare givna partikon
stellationer upplösts och organisationerna har breddat sina politiska 
kontakter, men Bondelaget står av tradition nära Senterpartiet. Små
brukarlaget å sin sida allierade sig på 1930-talet med Arbeiderpartiet, 
som bildade regering under stora delar av efterkrigstiden.37 

En annan källa till motsättningar har varit lantbrukskooperatio
nen och dess paraplyorganisation Norsk Landbrugssamvirke?% Den 
hade redan vid sin tillkomst 1945 starka band till Bondelaget och re
ducerades 1979 till en avdelning inom denna organisation. Sedan 1987 
är Landbrugssamvirket fristående, men har företrädare för Bondelaget 
i ledningen. En relativt stor andel av kooperationens medlemmar till
hör emellertid Småbrukarlaget som ofta protesterat mot Bondelagets 
dominans.39 I början av 2002 ansökte Småbrukarlaget om represen-

34 Norges Bondelag, "Bondelaget mener" (hämtat 6/9 2002), www.bondelaget. 
no/om/mener 

35 Steen 1988, s. 240-243. 
36 Nationen, nätupplagan 1216 2001. 
37 Steen 1988, s. 224-225, 239-243, 250; Rommetvedt 2002 c, s. 29-30. 
38 Norsk Landbrugssamvirke hette 1945-1979 Landbrukets Sentralforbund, 1979-

2000 Landbrukssamvirkets Felleskontor. På norska är kooperation liktydigt med kon
sumentkooperation. I jordbrukssammanhang används ordet samvirke. 

33 Steen 1988, s. 226-227; Espeli 2004; Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Prinsipp-
program.-, Norsk Landbrukssamvirke, "Hva er NL?" (hämtat 6/9 2002), www. 

landbruk.no/33/50/07/4.html 
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tation i Landbrukssamvirkets ledning. Trots ett visst motstånd från 
Bondelaget blev resultatet ett samarbetsavtal som från och med 2003 
ger Småbrukarlaget en styrelsemedlem medan Bondelaget har två.40 

Den viktigaste orsaken till att uppdelningen i två konkurrerande 
intresseorganisationer bestått är förhandlingssystemet. Sedan 1950 har 
de två organisationerna en likvärdig ställning som jordbrukets företrä
dare i regelbundet återkommande prisförhandlingar med regeringen. 
Det har givit Småbrukarlaget större inflytande än dess medlemsantal 
motiverat. Förstafiolen har hela tiden spelats av Bondelaget, en följd 
av dess försteg i fråga om utredningsresurser och konfliktplanering. 
Det påtvingade samarbetet har dock sannolikt bidragit till att den 
stora organisationen drivit en mer småbrukarvänlig linje än den an
nars skulle ha gjort.41 

Förhandlingsordningen gäller fortfarande, men sedan 1984 har 
staten möjlighet att ingå avtal med bara den ena av organisationerna 
om den andra vägrar skriva på. Bakgrunden är att Småbrukarlaget 
hade radikaliserats och ett par år i följd avbrutit förhandlingarna för 
att visa sitt missnöje.42 Under 1990-talet blev förhandlingarna överlag 
mer konfliktfyllda än tidigare, både mellan organisationerna och sta
ten och mellan organisationerna.43 

Trots avtalskonflikterna har huvudmålet i den norska jordbruks
politiken varit ganska konstant under hela efterkrigstiden. Det har 
funnits en bred enighet om att med statliga stödåtgärder bibehålla 
jordbruket och en levande landsbygd i alla delar av landet. "Bygde-
Norge" är ett honnörsord i den politiska debatten och det finns ett 
starkt samband mellan jordbruks- och regionalpolitik. 1975 antog 
stortinget det så kallade opptrappingsvedtaket, ett beslut som gick ut 
på att inkomstlikställighet mellan bönder och industriarbetare skulle 
uppnås inom sex år. Små gårdar och mindre gynnade områden skulle 

40 Nationen, nätupplagan, 23/1 2002; Norges Bondelag, "Nyheter" 23/5 2002, www. 

bondelaget.no/nyheter/dbafile26244.html; Bonde og Småbruker, nätupplagan 2002:11. 
41 Steen 1988, s. 197-198, 240, 250-251; Seip 2002, s. 115-126. 
42 Seip 2002, s. 134-135. Vid förhandlingsavbrott lämnar regeringen sitt slutbud 

som proposition till stortinget för avgörande. Vid några tillfällen har skiljedom till-

lämpats. (Steen 1988, s. 177-187; Seip 2002, s. 131-132.) 
43 Farsund 2002 a, s. 138-140. 
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särskilt prioriteras, trots att man inte kunde ställa lika höga effekti
vitetskrav på dem. Politikernas frikostighet kan delvis förklaras med 
oljepengarna som nu börjat strömma in i statskassan. Den följande 
tiden ökade stödnivån dramatiskt, inkomsterna steg och skillnaderna 
mellan stora och små jordbrukare minskade.44 

Opptrappingsvedtaket kan betraktas som höjdpunkten för bon
deorganisationernas inflytande i politiken. Samma år lanserade fors
karna i den norska Maktutredningen tesen om "den segmenterade 
staten". Jordbruket pekades ut som ett område där besluten formades 
av en inre krets aktörer - en järntriangel - i departementet, stortings
utskottet och intresseorganisationerna. Maktutredningens slutsatser 
fick stor betydelse i den politiska debatten och blev startskottet för 
avkorporatiseringen av det norska samhället.45 

Under 1980-talet började jordbrukspolitiken i större utsträckning 
än tidigare betraktas som livsmedels- och konsumentpolitik, vilket 
gjorde att fler aktörer kom med i spelet. Dessutom drogs jordbruket 
med en växande överproduktion och samhällsekonomin drabbades av 
problem på grund av låga oljepriser. 1993 fattade en stortingsmajoritet 
ett jordbrukspolitiskt beslut som upphävde opptrappingsvedtaket och 
lade ökad vikt vid kostnadseffektivitet. Utan tvivel har jordbruksintres
sets ställning i det norska samhället försvagats jämfört med 1970-talet, 
men den är fortfarande jämförelsevis stark. Efter beslutet 1993 sjönk 
statsstödet till jordbruket, men har sedan legat på en stabilt hög nivå. I 
maj 2000 tog en bred majoritet i stortinget ett nytt jordbrukspolitiskt 
beslut, som gjorde klart att stödet till jordbruket skulle fortsätta.46 

Ett vanligt sätt att mäta och jämföra stödnivån är det så kallade 
PSE-talet, det vill säga den andel av jordbrukarnas inkomster som ut
görs av olika stödformer.471990 beräknades det i Norge till 77 procent, 
medan siffran för Sverige var 59 procent och för EG (inklusive Dan-

44Steen 1988, s. 70-72, 101-107, 143-145; Farsund 2002 b, s. 71-73. 
45 Rommetvedt 2002 b, s. 159-162. Om segmenteringstesen, se även Egeberg, Ol-

sen & Sajtren 1978, s. 122-123. 
46 Farsund 2002 b, s. 66, 73—79; Rommetvedt 2002 b, s. 163-165. 
47 PSE står för Producer Subsidy Equivalent eller Producer Support Estimate och är 

summan av allt stöd till jordbruket i form av gränsskydd, prisstöd och direktbidrag. 
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mark) 48 procent.48 Tio år senare hade PSE-talet för Norge sjunkit till 
66 procent, men för EU (där nu även Sverige ingick) var det nere i 38 
procent.49 En eventuell anslutning till EU:s gemensamma jordbruks
politik skulle alltså medföra en drastisk omställning för Norges del. 

Ett huvudsyfte med den norska jordbrukspolitiken är största möj
liga självförsörjning och därför rådde länge ett importförbud. Livs
medelsimport tilläts endast för att komplettera den nationella produk
tionen. GATT/WTO-avtalet 1995 innebar att importförbudet ersattes 
med tullar, men tullsatserna är så höga att konkurrens fortfarande i 
det närmaste omöjliggörs.50 I december 2002 slöts ett avtal mellan 
Norge och EU om en ökning av de tullfria kvoterna, men det handlar 
inte om så stora volymer att det har någon avgörande betydelse.51 

Förslag om att sänka gränsskyddet eller marknadsanpassa jord
brukssektorn har inte mött något nämnvärt gensvar från politikerna. 
Även om många konsumenter tycker att maten är dyr har den förda 
politiken allmänhetens stöd. I en attitydundersökning 2001 svarade 
76 procent att de ville bibehålla jordbruket i oförändrad omfattning. 
82 procent höll med om påståendet att jordbruket är nödvändigt för 
att upprätthålla sysselsättning och bosättning i bygde-Norge och 63 
procent stödde statsbidragen till jordbruket.52 

Sammanfattningsvis kan den norska jordbrukspolitiken betecknas 
som ovanligt småbrukarvänlig och Småbrukarlagets inflytande som 
oproportionerligt stort. En starkt bidragande orsak är det tillstånd av 
kreativ konflikt som utmärker Småbrukarlagets relationer till konkur
rentorganisationen och statsmakterna. På vissa områden, exempelvis 
beträffande inflytandet i lantbrukskooperationen, finns motsättning
ar. I prisförhandlingar och partipolitik förekommer såväl konflikter 
som samarbete. Trots vissa grundläggande skillnader i synen på struk
turrationaliseringen finns i botten en ömsesidig respekt för varandras 

48 OECD 1991, s. 115. 
49 OECD 2001, s. 30. Bland OECD-länderna var det bara Sydkorea (73%) och 

Schweiz (71%) som hade högre PSE-tal än Norge. 
50 Espeli 2002, s. 25-27; Vårdal 2002, s. 111. 
51Internationella Perspektiv 2002:40; Norges Bondelag, "Nyheter" 20/12 2002, 

www.b0ndelaget.n0/nyheter/dbafile30863.html 
52Nationen, nätupplagan 13/5 2001. 
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ståndpunkter. Småbrukets tillbakagång fortsätter oavbrutet, men 
dessa omständigheter gör att den sannolikt har bromsats något. 

Ekojordbruket, politiken och marknaden 

Den ekologiska rörelsen i Norge var länge splittrad i fyra olika or
ganisationer. Den största var Norsk 0kologisk Landbrukslag (N0LL) 
som bildades 1971. I september 2000 gick N0LL samman med Norsk 
0kologisk Urtelag (N0U) och 0koProdusentane till Oikos — 0kologisk 
landslag.53 De ekologiska pionjärerna i Biologisk-dynamisk Förening 

(1950) förblev självständiga, men har en representant i Oikos styrel
se.54 Oikos hade år 2003 omkring 1 500 medlemmar." 

Den mest framträdande rollen i den ekologiska sektorn innehar 
emellertid kontrollorganisationen Debio, som tillkom 1986 på initiativ 
av N0LL. Godkända ekologiska produkter tilldelas Debios 0-märke. 
(Fram till 1990 hette märket Biologisk). Vid 1990-talets början inför
des statliga ekobidrag med Debio-godkännande som villkor, vilket 
gav kontrollorganisationen en ställning motsvarande ett förvaltnings
organ. Genom en omorganisation 1992 breddades Debio och består 
nu av företrädare för producenter, konsumenter, livsmedelsindustri, 
handel och miljöorganisationer. När EES-avtalet trädde i kraft 1994 

anpassades certifieringsreglerna i enlighet med EU:s förordning om 
ekologisk odling. Debios verksamhet har i hög grad blivit offentligt 
reglerad och staten står för två tredjedelar av kostnaderna.56 

Vare sig Oikos eller någon av dess föregångare har deltagit i jordbru
kets prisförhandlingar, men i avtalen ingår sedan 1990 särskilda anslag 

53 Vid tiden för samgåendet hade N0LL ca 1 150 medlemmar, N0U ca 630 och 

0koProdusentane drygt 200. (E-post från Aage Holm, Oikos, 19/9 2002 och 25/9 

2002.) 

54 Oikos, "Organisasjonssiden" (hämtat 27/7 2002), www.oikos.no/organisasjon 

side/webside/index.htm 
55 Oikos, "Om oss" (hämtat 23/1 2004), ww.oikos.no/Organisasjonside/Webside/ 

index.htm 
56Johnsen & Mohr 2001; Debio, "Historikk" (hämtat 30/5 2002), www.debio. 

no/diverse/debhist.htm; "Debios organisasjon" (hämtat 30/5 2002), www.debio.no/ 

diverse/deborg.htm; E-post från Aage Holm 19/9 2002. 
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till ekologisk produktion, rådgivning och forskning. Den utredning 
som låg till grund för det jordbrukspolitiska beslutet 1993 gjorde vi
dare klart att en minskad intensitet och allmän "ekologisering" av 
livsmedelsproduktionen var önskvärd.57 Statsmakternas inställning till 
ekojordbruket kan alltså med rätta beskrivas som välvillig. 

Detsamma kan sägas om de konventionella organisationerna, som 
båda ingår i Debio. Bondelaget är angeläget om att den ekologiska 
produktionen i Norge ökar, eftersom man vill hålla livsmedelsimpor
ten nere.58 Småbrukarlaget uppmuntrar sina medlemmar att över
väga en omläggning. Motiveringen är att ekojordbrukets inriktning 
på lokal, miljövänlig och resurssnål produktion stämmer utmärkt väl 
med den egna organisationens mål.59 I den handlingsplan som Små
brukarlaget antog 1999 görs en klar koppling mellan miljömål och 
småskalighet. En ekologiskt uthållig livsmedelsproduktion på lång 
sikt kräver enligt Småbrukarlaget många små brukningsenheter ut
spridda över hela landet. Jordbruksstödet måste därför utformas så att 
produktionskostnaderna täcks, oavsett gårdsstorlek och geografiskt 
läge.60 Småbrukarlaget använder således det av statsmakterna formu
lerade ekologiseringsmålet för att ge större tyngd åt organisationens 
linje i den allmänna jordbrukspolitiken. 

Ekojordbrukets tillväxt fick en viss skjuts genom det relativt fri
kostiga omställningsstöd som infördes 1990. Sedan dess har beloppen 
höjts och ekobidrag har införts även för husdjur.61 För att stimulera 

57 NOU 1991:2 A, s. 15-17. 

58Norges Bondelag, "0kologisk landbruk" (hämtat 6/9 2002), www.bondelaget. 

no/om/mener 
59 Norsk Bonde- og Småbrukarlag, "0kologisk landbruk" (hämtat 23/5 2002), 

www.smabrukarlaget.no/politikk/okolog/index.htm 
60 Norsk Bonde- og Småbrukarlag, "Handlingsplan for landbruket inn i et nytt 

årtusen" (hämtat 24/5 2002), www.smabrukarlaget.no/nyheter/landsmote/hand.pdf 
61 Ursprungligen var stödet 2 000 kr/hektar de första tre åren och därefter 500 

kr/hektar. (Nordisk Ministerråd 1992, s. 78.) Från 1999 utbetalades ett engångsbe
lopp på 6 000 kr/ha för den tvååriga karensperioden, därefter ett årligt belopp på 

1 500 kr/ha. (Statens landbruksforvaltning, "Tilskuddsordninger til okologisk land

bruk som administreres av SLF" (hämtat 14/8 2002), www.slf.dep.no/publish/default. 

asp?intInfo0bjectID=i00200i) 
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utvecklingen ytterligare antogs 1995 en handlingsplan med målsätt
ningen att fem procent av åkerarealen skulle brukas ekologiskt vid 
sekelskiftet.62 Resultatet blev dock inte mer än drygt två procent 
(20 500 hektar).63 Den ekologiska andelen av livsmedelsförsäljningen 
var också blygsam och utgjorde endast bråkdelar av en procent för 
samtliga varuslag. Efter stortingets jordbrukspolitiska beslut 2000 
utarbetades en ny handlingsplan, där målet sattes till tio procent av 
åkerarealen inom en tioårsperiod. För olika enskilda produkter upp
ställdes specifika delmål: potatis och grönsaker femton procent, mjölk 
tio procent och kött fem procent. Beträffande spannmål formulerades 
målet som självförsörjning med foder till den ekologiska animaliepro-
duktionen.64 2003 hade man kommit upp i 3,7 procent av åkerarealen 
och nästan 2 500 jordbrukare var anslutna till Debio, men om målet 
tio procent skall uppnås måste takten öka betydligt.65 Den ekologiska 
mjölken har dock fått ett uppsving och 2002 steg dess marknadsandel 
över fem procent.66 

Sandell & Christerson 1996, s. 36. 
63 Debio, "Registreringer 2000, del 1" (hämtat 30/5 2002), www.debio.no/diverse/ 

debstatl.htm 
64 Landbruksdepartementet, "Handlingsplan for okologisk landbruk" (hämtat 7/8 

2002), s. 12, www.slf.dep.no/publish/default.asp?intInfoObjectID=iooo6é9. Hand
lingsplanen utarbetades av Omsetningsrådet, det korporativt sammansatta organ som 
reglerar försäljningen i primärledet av de flesta jordbruksvaror. 

65 Debio, "Pressemelding 8. januar 2004", www.debi0.n0/_upl/040108_pressemel 
ding_tall_for2003.pdf 

66 Debio, "Svanemerkede og okologiske produkter" (hämtat 3/2 2004), www. 
debio.no/_uplSvane-_og_o-merket_.ppt 
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Tabell 2.2,. Ekologiska jordbrukare och ekologisk åkerareal i Norge 
1986-2003 
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Källor: Debio, "Registreringer 2000, del 1" (30/5 2002), www.debio.no/diverse/deb 

statl.htm; Debio, "Statistikk 2002" (26/1 2004), www.debi0.n0/_upl/statistikk-2002. 

zip; Debio, "Pressemelding 8. januar 2004", www.debio.no/_upl/040108_presse 

melding_tall_for2003.pdf 

En förklaring till den förhållandevis låga ekologiska andelen i norskt 
jordbruk kan hänföras till livsmedelsmarknaden. Den domineras 
av ett fåtal stora aktörer som främst koncentrerar sig på volymvaror 
och som inte varit särskilt intresserade av att marknadsföra nischpro
dukter. Därför har utbudet av ekologiska livsmedel i butikerna varit 
begränsat.67 Vidare tillämpas procentpåslag i varje led av hanterings-

67 För en analys av orsakerna till livsmedelsindustrins och handelns inriktning på 

standardiserade massprodukter, se Jacobsen & Straete 2002. 
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kedjan, vilket ger orimligt höga prisskillnader mellan konventionellt 
och ekologiskt ute i butikerna. Att prissänkningar och aktiv mark
nadsföring har avgörande betydelse visar det danska exemplet med all 

önskvärd tydlighet.68 

Dessutom har de flesta norska konsumenter stort förtroende för 
produkterna från det konventionella jordbruket, eftersom Norge har 
varit förskonat från de livsmedelsskandaler som drabbat många andra 
länder. Det är annorlunda i Danmark, där man tidvis haft en intensiv 
debatt om industrijordbrukets miljöproblem. Såväl stigande efterfrågan 
som effektivare distribution är naturligtvis förutsättningar för att den 
norska handlingsplanens målsättningar skall kunna uppnås. I planen 
läggs därför tyngdpunkten på produktutveckling, förbättring av dist
ributionen samt information till handeln och konsumenterna.69 Inte 
minst gäller det att göra 0-märket mer känt. I en undersökning gjord 
2003 var det bara en femtedel av konsumenterna som kände till det.70 

Förutom de marknadsrelaterade problem som handlingsplanen 
riktar in sig på kan man också dra slutsatsen att de enskilda jordbru
karnas ekonomiska incitament för omläggning, trots generösa bidrag, 
är ganska svaga. Ekologisk omläggning medför trots allt en del risker 
som en bonde utan ideologisk övertygelse inte finner anledning att 
ta. I Danmark och övriga EU är den allmänna bidragsnivån betydligt 
lägre, vilket gör ekobidragen till en mer avgörande faktor för den en
skilde bonden. För Norges del skulle ett EU-medlemskap innebära en 
kraftigt sänkt generell stödnivå och därför engagerade sig både Bon
delaget och Småbrukarlaget 1994 på nej-sidan i folkomröstningen. De 

68 Enbart prissänkningar räcker inte för att öka försäljningen. De måste kombine

ras med annonsering, visar erfarenheterna från två danska kampanjer kring årsskiftet 

2003/2004. (Veckans Ekolantbruk 1612 2004.) 

69 Landbruksdepartementet, "Handlingsplan for okologisk landbruk", s. 29—36; 

Bjorkhaug 2001, s. 45. 

70 Debio, "En av 5 kjenner 0-merket" (hämtat 27/1 2004), www.debio.no/text. 

cfm?ID= 1 &textld=282 
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norska ekologiska organisationerna hade inte heller någon anledning 
att förorda EU-medlemskap av ekonomiska skäl.71 

Relationerna mellan ekojordbruket, statsmakterna och de konven
tionella jordbrukarorganisationerna kan karakteriseras som rent sam
arbete. Alla är i princip välvilligt inställda och inga direkta konflikter 
har uppstått. Enligt analysmodellen (figur 2.1) kan detta tillstånd an
tas leda till att ekojordbruket inte får någon större spridning, vilket 
stämmer ganska väl. Undantaget är om det uppfattas som framtiden 
för hela landets jordbruk, vilket dock inte kan sägas vara fallet i Nor
ge. Visserligen betraktar alla aktörer i den norska jordbrukssektorn 
en miljövänlig profil som livsnödvändig, men i en sådan profil utgör 
ekojordbruket bara ett marginellt inslag. 

Konflikt och samarbete 

Jordbrukets organisationsförhållanden i Danmark och Norge kan 
sammanfattas i följande schema: 

Figur 2,.z. Jordbrukets organisationsförhållanden i Danmark och Norge 

! Danmark 
Småbrukare | Från kreativ konflikt till rent 

Norge 
r-" - - - - - - - — 

Kreativ konflikt 

vtttSåSSmMmMlf 
Ekologiska ! Från kreativ konflikt till rent 

jordbrukare •> samarbete 

Rent samarbete 

För småbrukarnas del präglades förhållandena i Danmark under en 
stor del av 1900-talet av kreativ konflikt, men från och med 1970-talet 
närmade man sig rent samarbete. Enligt analysmodellen bortfaller då 
behovet av särskilda småbrukarorganisationer och mycket riktigt blev 
resultatet en sammanslagning. En liknande utveckling på det ekolo-

71 Ingen av de ekologiska organisationerna gjorde något offentligt ställningstagan

de i EU-frågan, men flertalet av de aktiva stod sannolikt på nej-sidan. (E-post från 

Aage Holm 18/10 2002.) 
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giska området, det vill säga att 0kologisk Landsforening i framtiden 

går ihop med Dansk Landbrug, kan inte helt uteslutas. Däremot vore 

det fel att med utgångspunkt i modellen förutspå att den separata 

ekologiska organiseringen i Norge kommer att upphöra. Oikos skulle 

då nämligen tvingas välja mellan Bondelaget och Småbrukarlaget, och 

man vill gärna behålla ett gott förhållande till dem båda. Först om 

de två går samman — och det förutsätter ett norskt EU-medlemskap 

- skulle frågan kunna aktualiseras. I Danmark var det EG/EU som 

förändrade förutsättningarna och tvingade fram mer samarbete mel

lan Landboforeningerne och Familielandbruget. I Norge garanterar 

det nationella förhandlingssystemet Småbrukarlagets inflytande och 

detta system kommer sannolikt att fortleva så länge Norge står utan

för EU. 

I både Danmark och Norge har småbrukarorganisationerna länge 

haft en etablerad plats i det jordbrukspolitiska nätverket. Där har de 

kunnat påverka jordförvärvslagstiftningen och den allmänna jordbruks

politiken. I Norge är småbrukarna även med och sätter priserna, en 

möjlighet som de danska kollegerna saknat sedan 1973. Det är dock 

svårt att bedöma hur dessa omständigheter påverkat jordbrukets lång

siktiga strukturutveckling. Under hela efterkrigstiden har antalet gårdar 

sjunkit, den genomsnittliga storleken ökat och antalet heltidsbönder 

minskat i båda länderna. Sannolikt har småbrukarorganisationernas in

flytande haft en viss betydelse för deltidsböndernas möjligheter att få en 

lönsam verksamhet och kunna behålla gården. Storleksrationaliseringen 
kan därmed ha gått något långsammare än vad som annars skulle varit 

fallet. En bieffekt av den småbrukarvänliga politiken i Norge är att den 

hämmar ekojordbrukets utvecklingsmöjligheter, eftersom ekobidragen 

inte är nödvändiga som räddningsplanka. 

En generell slutsats av denna jämförelse är att olika nationella poli

tiska och organisatoriska traditioner, ofta med djupa historiska rötter, 

spelar stor roll för dagens förhållanden. Med detta perspektiv i färskt 

minne är det dags att rikta sökarljuset mot det etablerade nätverket i 

Sverige och de organisationer som stått utanför och försökt komma in. 

48 



3. De svenska småbrukarna och ratio-

I detta kapitel skisseras framväxten av den svenska jordbrukssektorns 
policynätverk till och med 1970-talet. Särskild uppmärksamhet ägnas 
åt det marginaliserade Småbrukarnas Riksförbund. I jämförelse med 
andra länder har LRF och dess föregångare haft ett anmärkningsvärt 
stort inflytande. Ursprunget till denna unika position är tillkomsten 
av regleringssystemet på 1930-talet och förhandlingsordningen på 
1940-talet. 

Det etablerade nätverket 

Det svenska jordbrukspolitiska systemet har sina rötter i 1930-talets 
ekonomiska kris. Den bottnade i att jordbrukets produktion ökat 
mycket snabbare än efterfrågan sedan första världskrigets slut. Det 
orsakade ett överutbud av livsmedel och kraftigt fallande priser på 
världsmarknaden. De flesta länder införde olika stödåtgärder för att 
hålla den inhemska prisnivån högre än världsmarknadspriserna. I 
Sverige blev krispolitiken en kombination av importbegränsningar, 
exportstöd och interna marknadsregleringar.1 

En hörnsten i politiken var att jordbrukarna själva skulle kon
trollera marknaden genom sina kooperativa organisationer. Därför 
samlades den splittrade lantbrukskooperationen och byggdes ut till 
ett heltäckande nät under ledning av paraplyorganisationen Sveri
ges Lantbruksförbund (fram till 1940 med namnet Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap). Staten stödde lantbrukskooperationens utbyggnad 
med ekonomiska bidrag och genom lagstiftning som missgynnade de 
privatägda konkurrenterna. Vid samma tid framträdde Riksförbundet 
Landsbygdens Folk (RLF). Denna organisation uppmanade de svenska 

1 Hellström 1976; Tracy 1989, s. 120-127. 

naliseringen 
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bönderna till facklig kamp och agiterade livligt för anslutning till koo
perationen. De två jordbrukarorganisationerna deklarerade partipoli
tisk neutralitet. Det fanns emellertid starka samband mellan RLF och 
bondeförbundet, medan Lantbruksförbundet stod närmare högern.2 

Under andra världskrigets försörjningskris blev problemet motsat
sen till det på trettiotalet. Istället för att avskärma jordbruket från 
marknadsmekanismerna gällde det att skydda konsumenterna mot 
alltför kraftiga prishöjningar till följd av bristsituationen. Regeringen 
inledde därför 1940 förhandlingar med Sveriges Lantbruksförbund 
och RLF om livsmedelspriserna. Båda organisationernas medverkan 
var oundgänglig. Lantbruksförbundet hade utredningsresurser som 
staten saknade, medan RLF bidrog med förankring och legitimering 
av uppgörelserna i bondeleden. Förhandlingarna upprepades årligen 
och efter kriget permanentades systemet.3 Förhållandet mellan Lant
bruksförbundet och RLF hade inledningsvis varit något ansträngt, 
men de gemensamma förhandlingarna tvingade fram ett samarbete 
som efterhand fördjupades. 1971 togs steget fullt ut och de två organi
sationerna gick samman till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).4 

De regelbundet återkommande förhandlingarna fördes mellan 
å ena sidan Statens Jordbruksnämnd och å andra sidan Jordbrukets 
förhandlingsdelegation, som bestod av RLF och Lantbruksförbundet 
(senare LRF). Till skillnad från Danmark och Norge var konsumen
terna företrädda vid förhandlingsbordet, inledningsvis genom att LO 
och KF hade var sin representant i Jordbruksnämnden. 1950-talets re
geringskoalition mellan socialdemokraterna och bondeförbundet gav 
jordbrukarintresset god utdelning, men efter koalitionsupplösningen 
1957 började regeringen bli mer konsumentinriktad. 1963 inrättades 
en särskild konsumentdelegation som tog aktiv del i förhandlingarna. 
Konsumentinflytandet medförde att maskorna i det svenska policynät-
verket inte var fullt så täta som i det danska. Det kan också ha bidragit 
till att stödnivåerna aldrig blev lika höga i Sverige som i Norge.5 

2 Thullberg 1979; Rydén 1998, kap. 5-7. 
3 Rydén 1998, kap. 9. 
4 Johansson 1979; Bjärsdal 1986. 
sElvander 1969, s. 239-242; Micheletti 1990, s. 93-97; Daugbjerg 1996, s. 156-159. 
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Förhandlingarna var den ena av jordbrukspolitikens två huvud
delar. Den andra var de stora offentliga utredningarna och riksdags
besluten. I utredningskommittéerna återfanns representanter för par
tierna, fackföreningsrörelsen, näringslivet och jordbruket. De båda 
stora jordbrukarorganisationerna hade inte mindre än elva företrädare 
i den så kallade 27-mannakommittén som förberedde det jordbruks
politiska beslutet 1947. De var även väl representerade i den utredning 
som tillsattes 1960 och som resulterade i beslutet 1967.6 

Huvuddragen i 1960- och 1970-talens policynätverk återfinns i 
figur 3.1. De dominerande aktörerna var jordbruksdepartementet, 
Jordbruksnämnden, riksdagens jordbruksutskott och LRF.7 Dessa 
markeras med dubbla ramlinjer och den tyngsta instansen, det vill 
säga departementet, utmärks dessutom med fetstil. De enkelriktade 
pilarna visar kontakter som huvudsakligen har karaktären av påtryck
ningar. Dubbelriktade pilar utmärker mer ömsesidiga förhållanden 
i form av deltagande i förhandlingar, kommittéer eller andra regel
bundna kontakter. 

Den mest centralt placerade myndigheten var Jordbruksnämnden, 
i vars hägn prisförhandlingarna fördes. Lantbruksstyrelsen hade upp
sikt över rationaliseringsverksamheten och mycket annat av politikens 
praktiska tillämpning. (1991 slogs de två myndigheterna ihop till Sta
tens Jordbruksverk.) LO, TCO och KF satt med i Jordbruksnämn
dens konsumentdelegation och utövade dessutom påtryckningar på 
partierna. Periodvis - särskilt på 1960-talet - hade de som konsu
mentföreträdare stort inflytande, men oftast var det producentintres
set som vägde tyngst. De politiska partiernas uppfattningar kanali
serades framför allt via utskottet. LRF hade täta kontakter med alla 
viktiga instanser inom sektorn och kunde påverka de flesta beslut i 
större eller mindre utsträckning. 

6 Johansson 1979, s. 116, 183. 
7 En figur med många av de mer perifera aktörerna inom jordbrukssektorn åter

finns i Bolin, Meyerson & Ståhl 1984, s. 77. 
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Figur 3.1. Det svenska jordbrukspolitiska nätverket under 1960- och 
1970-talen 
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LRF:s och dess föregångares starka ställning framhålls i en studie av 
Göran Djurfeldt som den främsta orsaken till den svenska jordbruks
politikens inriktning på generellt prisstöd. Priserna hölls på en nivå 
som täckte kostnaderna även för de minst produktiva jordbrukarna, 
vilket ledde till en allmänt hög prisnivå. Det var de högproduktiva 
jordbrukarna i södra Sverige som tjänade mest på det, men Norrlands 
behov av stöd fick legitimera politiken. Generella stödåtgärder blir 
ofta det naturliga valet när de flesta bönder står samlade i en organisa
tion, eftersom det är något alla medlemmar kan enas om. I länder med 
flera konkurrerande bondeorganisationer finns det större möjligheter 
för olika grupper att få igenom selektiva stödåtgärder, vilket Norge är 
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ett exempel på.8 Det finns således all anledning att se närmare på den 
svenska småbrukarorganisation som faktiskt fanns och som utmanade 
RLF/LRF:s representationsmonopol. 

Småbrukarnas Riksförbund 

Småbrukarnas Riksförbund (SR), som bildades 1938, hade sitt star
kaste fäste i Skåne. Rörelsen fick också en viss utbredning i Halland, 
Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Medelpad. Organisationen 
hävdade att RLF prioriterade storjordbrukarnas intressen och att reg
leringspolitiken i allmänhet missgynnade småbruket. Höjda produkt
priser var enligt SR inte enbart till nytta, eftersom många småbru
kare var nettokonsumenter av spannmål. Som alternativ till generella 
prishöjningar förordade SR speciellt riktade rabatter och bidrag till 
småbrukare. Genom att på detta sätt dra en gränslinje genom jord-
brukarkollektivet, i stället för mellan bönder och konsumenter, ifrå
gasatte småbrukarrörelsen RLF:s bild av en enhetlig bondekår med 
gemensamma intressen. Naturligt nog motarbetades SR av RLF på 
både riks- och lokalplanet.9 

I ledningen för Småbrukarnas Riksförbund fanns riksdags
män från folkpartiet och socialdemokraterna. Det var främst ge
nom dessa kanaler förbundet försökte utöva inflytande, men med 
klent resultat. När förhandlingssystemet etablerades under krigs
åren hade SR inga resurser av värde att tillföra det nätverk som tog 
form. Regeringen föredrog att jordbrukarna företräddes av de mest 
representativa organisationerna och såg därför ingen anledning att 
uppmuntra en splittring. SR hade bara några tusen medlemmar, 
ojämnt fördelade över landet, och inte ens de två närstående parti
erna stödde dess krav på att få sitta med vid förhandlingsbordet.10 

När Småbrukarnas Riksförbund var som störst i mitten av 1950-ta-
let var medlemsantalet omkring 7 200. Vid samma tid hade emeller
tid RLF 200 000 medlemmar." Av dem var en stor andel småbrukare 

8Djurfeldt 1994, s. 137-138. 
9 Steen 1988, s. 244-246; Rydén 1998, kap. 8. 
10 Rydén 1998, s. 218-220. 

" Kalender över svenska lantbruket jämte fisket 1956, s. 105. 
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och RLF kunde med ett visst fog påstå sig vara den samlade svenska 
jordbrukarkårens fackliga organisation. SR bestred dessa anspråk med 
hänvisning till att både RLF och Lantbruksförbundet gav sitt godkän
nande åt den statliga rationaliseringspolitiken. På detta område fanns 
det en del ur småbrukarsynpunkt tvivelaktiga inslag. 

Rationaliseringspolitiken 

Trettiotalets och krigsårens politik hade bestått av en serie proviso
riska åtgärder. Med 1947 års jordbrukspolitiska beslut drogs riktlinjer 
upp för en långsiktig struktur- och prispolitik. Tre mål uppställdes: 
inkomst-, produktions- och effektivitetsmålen. Inkomstmålet var 
överordnat och innebar att jordbrukarna skulle ha samma möjlighe
ter till skälig inkomst och ökat välstånd som den övriga befolkningen. 
Produktionsmålet angav hur stor livsmedelsproduktionen måste vara 
för att landet skulle klara en längre avspärrning och effektivitetsmålet 
handlade om att jordbruket skulle bedrivas i rationella former. Det 
ena medlet för att nå inkomstmålet var skydd mot utländsk konkur
rens genom importregleringar. Det andra var rationalisering — effek-
tivisering av produktionen, nedläggning av olönsamma brukningsen-
heter och en successiv ökning av de kvarvarande gårdarnas areal.12 

I strukturpolitiken skilde man på inre och yttre rationalisering. 
Den senare gick ut på att skapa större och mer välarronderade bruk-
ningsenheter, i första hand genom att utvidga med mer jord eller skog. 
En gård som inte beräknades ge tillräcklig försörjning på lång sikt be
tecknades som ett "övergångsjordbruk" och borde bli föremål för yttre 
rationalisering. Antingen kunde man komplettera gården med mark 
från en annan gård, slå ihop den med ett annat övergångsjordbruk 
eller lägga ned driften och överföra marken till en grannfastighet. 
Prövningen av vilket alternativ som var lämpligast gjordes av de nya 
myndigheter, lantbruksnämnder, som skapades i varje län.13 

Inre rationalisering innebar åtgärder som stenröjning och täckdik-

II Nordlander 1947, s. 15-18; Elvander 1969, s. 240; Flygare & Isacson 2003, s. 

229-231. 
13 Nordlander 1947, s. 47-62. 
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ning av åkrar samt förbättring eller nybyggnad av ekonomibyggnader. 
Lån och bidrag till inre rationalisering lämnades naturligtvis i första 
hand till gårdar som bedömdes vara långsiktigt bärkraftiga, inte till 
gårdar som ändå förväntades upphöra så småningom.14 

Det var den yttre rationaliseringen som blev mest omdiskuterad, 
särskilt på grund av lantbruksnämndernas långtgående befogenheter. 
För det första lämnade de lån och bidrag till förvärv av mark i ratio
naliseringssyfte. Vidare kunde de köpa in mark och sedan överlåta 
den till en fastighet som behövde den, så kallad "aktiv inköpspoli
tik". En lantbruksnämnd hade också förköpsrätt. Det innebar att om 
en jordbruksfastighet såldes till "fel" köpare kunde nämnden överta 
gården till samma pris och sedan sälja den vidare till "rätt" person. I 
vissa fall fick lantbruksnämnderna lov att ta till expropriation i ratio
naliseringssyfte.15 

Även om många småbrukare uppfattade sig som utsatta för en 
fientlig politik var de inte helt bortglömda. Sedan slutet av 1930-talet 
fanns ett småbrukarstöd i form av ett tillägg på mjölkpriset, det så 
kallade producentbidraget. 11947 års beslut uttalades att detta stöd så 
småningom borde avvecklas. Olönsamma småbruk skulle ju på sikt 
antingen läggas ned eller göras bärkraftiga genom rationalisering. Att 
genomföra rationaliseringsprogrammet skulle dock ta lång tid, var
för producentbidraget behölls tills vidare. Dessutom infördes 1952 ett 
leveranstillägg som gick till alla mejerileverantörer, men som särskilt 
gynnade de mindre.16 

I prispolitiken var målet att rationellt drivna "basjordbruk" på 
10—20 hektar skulle ge en lönsamhet som motsvarade inkomsterna för 
jämförbara grupper.171959 slöts ett sexårigt avtal som innehöll en ny 
grund för prissättningen. Efter avtalsperioden slut 1965 skulle man i 
stället för basjordbruken utgå från "normjordbruken" på 20—30 hek-

14 Ibid., s. 47-48, 93-103. 
15 Ibid., s. 65-91. 
16 Ibid., s. 112-124; Swedborg 1968, s. 30-31; Johansson 1979, s. 163. 1959 ändrades 

småbrukarstödet igen. Leveranstillägget kvarstod, men producentbidraget frikoppla-

des från mjölkproduktionen och gjordes om till ett arealtillägg till brukningsenheter 

mellan 2 och 10 hektar. 

'7 Nordlander 1947, s. 32-38; Johansson 1979, s. 123. 
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tar. Avtalet medförde visserligen förbättrade inkomster, men också att 
takten i rationaliseringen skulle öka. Det gjorde många bönder upp
rörda. Inom RLF var debatten livlig innan avtalet med knapp majo
ritet klubbades på en extra stämma. Ledningen insåg naturligtvis att 
den snabbare rationaliseringstakten skulle väcka protester bland med

lemmarna, men menade att löftet om inkomsthöjning för de kvarva

rande bönderna var viktigare. Därför godkände man avtalet först och 

förankrade det sedan i efterhand. RLF var en stor organisation med 
heterogen medlemskår. Ledningen försökte göra en totalbedömning 
och de beslut den ställde sig bakom kunde aldrig passa alla. Det här 
var varken första eller sista gången den tvingades disciplinera den in
terna opinionen.18 

Lantbruksnämnderna och strukturutvecklingen 

Under 1950- och 1960-talen genomgick det svenska jordbruket en 
genomgripande omvandling. Från 1951 till 1969 sjönk antalet bruk-
ningsenheter med 42,5 procent. I storleksgruppen 2-10 hektar, som 
av tradition räknas som småbruk, var minskningen inte mindre än 

57 procent.19 
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l8Elvander 1967, s. 241-242; Johansson 1979, s. 162-163; Öberg 1994, s. 166-167. 
19 Yearbook ofNordic Statistics 1970, tabell 32. 



Diagram 3.1. Strukturutveckling i det svenska jordbruket 1951-1999 
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Källor: Yearbook ofNordic Statistics 1965-1966, 1980, 1991; Nordic Statistical Yearbook 

2001. 

Lantbruksnämnderna spelade, trots sina stora befogenheter, inte så 
stor roll som planerat för denna rationaliseringsprocess. Efter 1959 års 
överenskommelse om att satsa på normjordbruken blev de mer aktiva 
än tidigare, men det var inte de som styrde utvecklingen.20 En del 
samhällsdebattörer menade rentav att den statliga jordbrukspolitiken 
motverkade rationaliseringen. Dels gjorde prisstödet det möjligt för 
många småbrukare att fortsätta driva jordbruk, dels godkände lant
bruksnämnderna i praktiken ofta att relativt små gårdar fick mark 
som blev ledig.21 

I själva verket drevs rationaliseringsprocessen mest på av faktorer 
som endast delvis kunde påverkas med jordbrukspolitiska medel. Ut
vecklingen av kostnader, priser och löner, både i och utanför jord
bruket, gjorde att heltidsjordbruk förutsatte större och större arealer. 
De småbruk som fanns kvar drevs alltmer på deltid. Landsbygdens 
avfolkning berodde inte heller enbart på tvång, något som målande 
beskrivits av Erik Swedborg: 

20 Tiderius 1977, s. 114-120. 
21 Gulbrandsen & Lindbeck 1968, s. 66-67. 
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Det är ett faktum, att den svenska landsbygden under denna tid starkt åder

läts på människor, till stor del i sina bästa år, och detta i en hastigare takt än 

under emigrationsepoken. Men de allra flesta av dem som sålunda lämnade 

lantbruket kunde få ett välbetalt jobb. Det var kanske mer industrins morot 

än jordbrukspolitikens piska som fick unga män och kvinnor att lämna en 

fädernegiven miljö?22 

Icke desto mindre ådrog sig jordbrukspolitiken och lantbruksnämn
derna, särskilt under sextiotalet, många småbönders vrede. Jordbru
karnas organisationer gick inte på riktigt samma linje som medlem
marna. RLF ville inte bromsa den pågående utvecklingen och fick till 
och med statliga medel för att bland sina medlemmar skapa förståelse 
för rationaliseringen. Genom samarbete med statsmakterna hoppades 
ledningen kunna se till att den rationalisering som ändå inte gick att 
hejda blev så gynnsam som möjligt för familjejordbruket.23 

1967 års jordbrukspolitiska beslut 

Trots samförståndet om rationaliseringens nödvändighet blev det på 
1960-talet konfrontation mellan jordbrukarorganisationerna och re
geringen. Bakgrunden var att en mer renodlat ekonomisk syn på jord
bruket börjat slå igenom. Många deltagare i debatten, inte minst från 
fackföreningsrörelsen, hävdade att jordbruket inte borde behandlas 
annorlunda än andra näringar. Den rådande prispolitiken och små
bruksstödet hade tillkommit av sociala skäl, men ur samhällsekono
misk synpunkt var det inte försvarbart att stödja olönsam produktion. 
I stället borde rationaliseringen drivas på och arbetskraft överföras till 
den expanderande exportindustrin, menade man. Den rådande jord
brukspolitiken gick ut över konsumenterna i form av onödigt höga 
matpriser, när det fanns billiga livsmedel att köpa på världsmarkna
den. Beredskapsskäl var det enda som satte gränser för hur mycket 
den svenska livsmedelsproduktionen kunde tillåtas minska.24 

"Swedborg 1980, s. 203. 
23 Öberg 1994, s. 168-170. 
24 Johansson 1979, s. 160—161; Swedborg 1980, s. 202; Hermansson 1993, s. 379— 

380; Öberg 1994, s. 165. 
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Efter upplösningen av koalitionen med bondeförbundet blev re
geringen alltmer villig att lyssna på de nya tongångarna. 1960 tillsattes 
en utredning om politiken efter sexårsavtalets utgång. Efter en viss 
försening lade den fram sitt betänkande 1966.25 Året därpå fattade 
riksdagen ett mycket omstritt beslut som innebar att inkomstmålet 
nedprioriterades och effektivitetsmålet sattes överst.26 

Motsättningarna om jordbrukspolitiken kom i dagen under dis
kussionerna om en ny jordförvärvslag 1965. Den innebar bland annat 
ökade möjligheter för bolag att köpa jord och skog. Det blev också 
tillåtet att slå ihop brukningsenheter som redan var bärkraftiga var för 
sig. Den nya lagen väckte protester från Lantbruksförbundet, RLF 
och skogsägareföreningarna.27 Debatten tilltog när innehållet i 1960 
års jordbruksutredning blev känt under våren och sommaren 1966. 
Stämningen blev inte bättre av att prisförhandlingarna våren 1967 var 
ovanligt hårda och att RLF övervägde stridsåtgärder.28 

När utredningen presenterade sitt betänkande i juni 1966 stod det 
klart att den i långa stycken var oenig. Enligt utredningens majoritet, 
som bestod av företrädare för bland andra socialdemokraterna, folk
partiet, LO, KF och Industriförbundet, borde rationaliseringstakten 
ökas. Det skulle ske dels genom intensifierade insatser av lantbruks
nämnderna och dels genom att prisnivån på jordbruksprodukter inte 
skulle tillåtas stiga i samma takt som andra varor. Ordet "prispress" 
blev därmed ett centralt inslag i debatten. Majoriteten menade vidare 
att det var samhällsekonomiskt olönsamt att upprätthålla full själv
försörjning. Med en högre beredskapslagring skulle det vid slutet av 
1970-talet räcka med en självförsörjningsgrad på 80 procent.29 

Minoriteten, som bestod av Lantbruksförbundet och RLF med 
stöd av centern och högern, reserverade sig på flera punkter. De höll 
visserligen med om att samhället borde stödja jordbrukets rationalise-

25 SOU 1966:30-31. 
26 Proposition 1967:95; Jordbruksutskottets betänkande JoU 1967:25. För en nog

grann genomgång av jordförvärvslagstiftningen, se Ivarsson 1977. 
27 SOU 1965:16; Proposition 1965:41; Johansson 1979, s. 180-181. 
28 Johansson 1979, s. 193-194. 
29 Swedborg 1968, s. 35, 39-40; Johansson 1979, s. 183-184. 
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ring, men de motsatte sig sänkningen av självförsörjningsgraden och 
den föreslagna prispolitiken. Sammantaget, hävdade jordbrukaror-
ganisationerna, skulle utredningens förslag få oacceptabla följder för 
landsbygden.30 En bieffekt av debatten blev att Lantbruksförbundet 
och RLF förordade en svensk anslutning till EEC.31 

Känslorna inom jordbrukarkåren svallade. Många uppfattade talet om 
produktionsminskning och prispress som att det var skottpengar på 
bönder. Den allra hetaste potatisen var förmodligen frågan om bered
skapsmålet, det vill säga hur stor livsmedelsproduktion som behöv
des för att landet skulle klara en längre avspärrning. Förslaget om 80 
procent grundades på resonemanget att man inte behöver producera 
befolkningens hela livsmedelsbehov under fredstid. Om produktio
nen vid en avspärrning styrs om från animalier till en större andel 
vegetabilier, och man dessutom lagrar hållbara varor som spannmål 
och socker, behöver försörjningen inte bli något stort problem.32 

30 Swedborg 1968, s. 35, 47-50; Johansson 1979, s. 184-185; Öberg 1994, s. 178-179. 
31 Lundgren Rydén 2000, s. 113, 118-119. 
,z För beräkningar av försörjningsgrad vid avspärrning, se SOU 1966:30, s. 163-

169. Resonemanget utvecklas även i Gulbrandsen & Lindbeck 1968, s. 39-50. 

Erik Holmqvist, socialdemokratisk jordbruksminister 
1961—1969, fick ta emot mycket kritik från bönderna för 
det jordbrukspolitiska beslutet 1967. (Foto: Riksdagens 
arkiv.) 
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En uppmärksammad undersökning från Jordbrukets Utrednings
institut visade att förslaget om 80 procents självförsörjningsgrad skulle 
leda till en minskning av åkerarealen från tre till två miljoner hektar.33 

RLF:s ordförande Sigge Oscarsson uttalade sig kraftfullt mot både 
sänkningen av självförsörjningen och den ökade rationaliseringstak
ten.34 När regeringen lade fram sin proposition hade den tagit ett 
visst intryck av kritiken. Jordbruksminister Erik Holmqvist framhöll 
att siffran 80 procent bara skulle ses som ett räkneexempel och i det 
följande riksdagsbeslutet fanns ingen procentsats angiven. RLF-led-
ningen var långt ifrån nöjd, men menade att beslutet i alla fall var 
bättre än det ursprungliga förslaget.35 

En annan omstridd fråga var småbrukarstödet, som i 1947 års be
slut betecknats som en övergångsåtgärd. Nu betraktade utrednings
majoriteten övergångstiden som avslutad och föreslog att stödet skulle 
avskaffas omedelbart. Innehavare av icke rationella gårdar skulle få 
kontant omställningsstöd om de upphörde med verksamheten och 
arbetsmarknadspolitiska bidrag om de övergick till ett annat yrke. 
Jordbrukarorganisationerna motsatte sig avskaffandet av småbrukar
stödet och krävde dessutom högre omställningsstöd. Regeringen gick 
dem delvis till mötes och beviljade ett treårigt "övergångsbidrag" till 
bönder som tidigare fått småbrukarstöd.36 

Småbrukarnas Riksförbund och rationaliseringen 

Ett vanligt tema i SR:s organ Småbrukarnas Tidning var att små
brukarna inte hade någon hjälp att vänta från RLF och att avtalsför
handlingarna gynnade storskaliga spannmålsodlare på bekostnad av 
småskaliga animalieproducenter.37 En annan huvudlinje i förbundets 
argumentering var att den rådande politiken syftade till småbrukets 
utplånande. Redskapen för att nå detta mål var lantbruksnämnderna 

33 Johansson 1979, s. 194-195. 
34 Öberg 1994, s. 181-182. 
35 Swedborg 1968, s. 70—71; Oberg 1994, s. 184. 
36 Swedborg 1968, s. 42-43, 48, 112-115. 
37 Småbrukarnas Tidning 1965:9, s. 2; 1965:10, s. 2. 
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och jordförvärvslagen, vilka drev på landsbygdens avfolkning. Enligt 
SR:s uppfattning fanns det ingen anledning för samhället att påskyn
da strukturrationaliseringen, den gick alldeles för fort ändå. Det var 
fel att nämnderna kunde hindra en småbrukare från att köpa en gård 
med motiveringen att den inte var bärkraftig. Det viktigaste, poängte
rade SR, var inte gårdens storlek utan ägarens duglighet. Vidare borde 
både små och stora gårdar ha samma rätt till statliga garantilån för 
fastighetsförvärv.38 

1965 protesterade Småbrukarnas Riksförbund mot den nya jord
förvärvslagen som gav bolag rätt att köpa jord.39 Naturligtvis hade för
bundet även starka invändningar mot betänkandet från 1960 års jord
bruksutredning. I sitt remissvar varnade man för att förslagen skulle 
leda till en fullständig utarmning av stora delar av den svenska lands
bygden. Med beredskapsargument vände sig SR mot nedskärningen 
av självförsörjningsgraden. Man protesterade också mot tankarna på 
prispress som ett medel att driva på rationaliseringen. Däremot accep
terade man anmärkningsvärt nog förslaget att slopa småbrukarstödet, 
förutsatt att man fick en övergångsperiod på några år och rätt till ga
rantilån. Man betonade att mindre gårdar visst kunde drivas rationellt 
och lönsamt. Därför borde inga storleksgrupper vare sig gynnas eller 
missgynnas av den statliga politiken.40 

På det hela taget intog Småbrukarnas Riksförbund under 1960-ta-
let en påfallande defensiv hållning och nöjde sig med att kräva ett slut 
på vad man uppfattade som negativ särbehandling. De invändningar 
som framfördes av SR vägde sannolikt mycket lätt vid den politiska 
behandlingen av jordbruksfrågan. Däremot hade säkert RLF:s pro-

38 Småbrukarnas Tidning 1962:5, s. 3; 1964:16, s. 2. 
39 Småbrukarnas Tidning 1965:10, s. 2. 

^ Småbrukarnas Tidning 1966:10-11, s. 1, 10; 1966:14—15, s. 1, 4. Folkpartiets re

presentant i utredningen var Waldemar Svensson, som tidigare (1938-1954) varit se
kreterare i Småbrukarnas Riksförbund. Partiet ingick i majoritetslinjen, men Svens

son anmälde avvikande uppfattning på flera punkter. Han ansåg att så mycket som 

möjligt av åkerarealen borde bevaras och att det inte fanns anledning att påskynda 

arbetskraftens överflyttning till andra näringar. Beträffande småbrukarstödet föreslog 

han ett bidrag utan anknytning till produktionen under en övergångstid på åtta år. 

(SOU 1966:31, s. 298-314.) 
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tester en viss betydelse för regeringens modifieringar av utredning
ens förslag. Att det fanns en betydelsefull småbrukaropinion inom 
RLF hade visat sig 1959 när sexårsavtalet godkänts med mycket knapp 
majoritet. För regeringen var det trots allt viktigt att de stora jord-
brukarorganisationerna stödde, eller åtminstone inte bekämpade, den 
officiella politiken. 

SR och lantbrukskooperationen 

Småbrukarnas Riksförbund hade redan från början en kluven håll
ning till lantbrukskooperationen. De flesta småbrukare var med i de 
ekonomiska föreningarna, men förbundet försvarade också de med
lemmar som valde att ställa sig utanför. Man kritiserade den tilltagan
de företagskoncentrationen och hävdade att det var storjordbrukarnas 
intressen som styrde. Kooperationens utveckling angick emellertid i 
högsta grad de flesta SR-medlemmar och därför försökte man vara 
med och påverka inifrån. Småbrukarna uppmanades ofta att gå på de 
ekonomiska föreningarnas årsmöten och bevaka sina intressen. 

Något som upprörde många småbrukare under 1960-talet var att 
lantbrukskooperationen började införa så kallad differentierad pris
sättning, det vill säga tillägg till stora leverantörer alternativt rabatt till 
storkunder. SR beskrev prisdifferentieringen som "ett slag i ansiktet 
på det mindre jordbruket". Att småproducenterna på detta sätt fick 
subventionera storproducenterna stred mot kooperationens grund
principer, slog man fast. Lantbruksförbundet motiverade systemet 
med att små leveranser medförde extrakostnader för föreningarna, 
vilket SR tolkade som att kooperationens ledning helst ville bli av 
med småbrukarna.41 

Trots detta missnöje ville SR gärna fortsätta att upprätthålla goda 
kontakter med lantbrukskooperationen. Det var RLF som var den 
egentliga motståndaren, inte Lantbruksförbundet. 1969 förklarade SR:s 
ordförande Harry Larsson att "Småbrukarnas Riksförbunds uppgift 
är att i föreningsrörelsen föra småbrukarnas talan".42 När samgåendet 

41 Småbrukarnas Tidning 1966:10-11, s. 1, 3, 10; 1967:8, s. 2, 12-13; 1967:9-10, s. 9 
(citat). 

42 Småbrukarnas Tidning 1969:13—14, s. 1. 
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mellan RLF och Lantbruksförbundet närmade sig väckte det natur
ligt nog en viss oro. Vid landsmötet 1970 uttrycktes "farhågor för en 
kollektivanslutning av medlemmar och uttag av medlemsavgifter mot 
enskilda personers godkännande". Mötet antog ett uttalande om varje 
persons rätt att reservera sig mot tvångsanslutning.43 Vad man befarade 
var alltså att medlemmar i de ekonomiska föreningarna automatiskt 
skulle anslutas även till LRF:s fackliga gren, det före detta RLF. Det 
skulle i så fall ha varit en parallell till den omdebatterade kollektivan
slutningen av LO-medlemmar till det socialdemokratiska partiet. 

Oron för ett sådant förfarande visade sig obefogad, men däremot 
bidrog de ekonomiska föreningarna ekonomiskt till det nya LRF:s 
fackliga verksamhet. Det innebar, påpekade SR, att förbundets med
lemmar betalade en indirekt medlemsavgift. Därför vände sig SR till 
LRF och begärde ett bidrag på 15 000 kronor som kompensation, ett 
krav som LRF-styrelsen avvisade.44 1974 ändrade sig emellertid LRF 
och beviljade ekonomiskt stöd i form av ett annonsbidrag. I gengäld 
erhöll LRF annonsplats i förbundets tidning. Vid åttiotalets början 
uppgick bidraget till 20 000 kronor om året, vilket var nästan en tred
jedel av förbundets totala intäkter.45 LRF:s annonsutrymme upptog 
då hela sista sidan av tidningen, vilket senare visade sig vara en nagel i 
ögat på somliga medlemmar. 

SR i miljödebatten 

I 1900-talets diskussioner om natur och miljö förekom två huvud
strömningar. Den äldre handlade i första hand om att bevara orörda 
naturområden. Den nyare koncentrerade sig på det moderna indu
strisamhällets baksida i form av giftutsläpp och resursslöseri. I Sverige 
tog den nya tidens miljödebatt fart i samband med publiceringen av 
Rachel Carsons bok Tyst vår 1963. Det som främst fokuserades vid den 
tiden var fisk- och fågeldöd till följd av utsläpp från massaindustrin, 

43 Småbrukarnas Tidning 1970:7-8, s. 10. 
44 Småbrukarnas Tidning 1971:7-8, s. 2; 1972:1-2, s. 7. 
45 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1975:5—6, s. 3; Familjejordbrukarnas Riks

förbund, Föredragningslista, verksamhetsberättelse och motioner till Familjejordbrukar

nas Riksförbunds landsmöte 1981, 1982, 1984. 
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DDT och kvicksilverbetat utsäde. Redan 1966 kom ett förbud mot 
kvicksilver och 1970 förbjöds DDT, men debatten rullade vidare och 
en ny miljörörelse växte fram.4"5 

Under debatten om 1967 års jordbrukspolitiska beslut användes 
främst miljöargument av äldre årgång, det vill säga med betoning på 
natur- och landskapsvård. RLF förutspådde att den föreslagna politi
ken skulle leda till igenväxta åkermarker och förstörd landskapsbild. 
Organisationens affischkampanj på temat "Kan ni tänka er den här 
bygden utan jordbruk?" väckte stor uppmärksamhet.47 

Småbrukarnas Riksförbund hakade inte på RLF:s kampanj, men 
något år senare började miljöfrågorna slå igenom inom förbundet. 
Två olika argumentationslinjer, med paralleller i den allmänna miljö
debatten, kan utkristalliseras. Den första gick ut på att sätta likhets
tecken mellan miljövård och landskapsvård. Enligt SR ledde den rå
dande jordbrukspolitiken till avfolkning av landsbygden, nedläggning 
av åkermark och "förbuskning". Botemedlet var en politik som lät 
den småskaliga produktionen överleva. Sammankopplingen av mil
jövård och öppna landskap upprepades många gånger, exempelvis i 
följande uttalande av landsmötet 1970: 

Det finns ingen annan möjlighet att bevara miljön på landsbygden än att 
bevara så många jordbruk som möjligt. Småjordbrukaren är inte bara det 
billigaste sättet att bevara landsbygden levande, utan det är helt enkelt det 
enda.48 

46 Jamison m.fl. 1990, s. 19-20; Flygare & Isacson 2003, s. 218, 329-332. Det nya 
miljömedvetandet fr.o.m. 1960-talet har i sin tur gått igenom ett antal utvecklings
stadier, se Jamison 2003. 

47 Johansson 1979, s. 185; Flygare & Isacson 2003, s. 236. RLF:s intresse för natur
vård var ganska nyvaknat. När Naturskyddsföreningen 1964 hävdade att naturvårds
skäl var ett argument mot åkernedläggning avfärdade RLF idén, men tänkte snabbt 
om när den jordbrukspolitiska debatten hettade till ett par år senare. (Oberg 1994, 
s. 172.) 

48 Småbrukarnas Tidning 1970:7—8, s. 10. Se även 1968:9—10, s. 3; 1968:11—12, s. 10; 

1969:7-8, s. 13. 
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Den andra argumentationslinjen handlade om riskerna med bekämp
ningsmedel. När detta problem först uppmärksammades i Småbru
karnas Tidning var det i syfte att varna för ökad import av livsmedel.49 

Snart kom emellertid markören att flyttas till det storskaliga industri
jordbruket kontra ett biologiskt anpassat småjordbruk. En efterfrå
gan på giftfria kvalitetslivsmedel kunde skönjas, vilket gav småskaliga 
producenter en chans att bli föregångare på detta område. Temat ut
vecklades i en lång rad artiklar, flera av författare med anknytning till 
Förbundet Naturenlig Odling (FNO).50 

1969 tog SR:s förtroenderåd beslutet att kontakta FNO och Bio
dynamiska Föreningen för att inleda någon form av samarbete.51 Kon
takterna med den ekologiska rörelsen avsatte inte bara spår i form av 
tidningsartiklar utan även i offentliga uttalanden. I en skrivelse till 
jordbruksministern, med krav på höjda mjölkpriser, motiverade SR 
1971 sitt traditionella försvar av den animaliska produktionen med 
ekologiska argument: "Vi måste i vårt land slå vakt om animalie-
produktionen för att ej våra jordar skall förstöras av ensidig konst
gödselanvändning. Vi måste vara rädda om jordens mikroliv."52 Vid 
landsmötet 1972 flätade SR ihop de två argumentationslinjerna och 
kopplade samman åkernedläggningen med oron för kemiska be
kämpningsmedel: 

Vi ser även med stor oro på den miljöförstöring och förbuskning som vårt 
land genomgår. 

Användandet av stora mängder kemiska preparat, genom besprutning 
och dylikt, förorenar vår luft och jord samt förgiftar våra produkter i så 
hög grad att hälsovådlighet kan ifrågasättas vid produkternas användning. 
[---] 

Det är helt klarlagt av biologiska forskare att när luft, vatten och jord 
hotas av gifter, uppstår rubbningar i levande organismers utveckling, såväl 
inom mänskligheten, som djur- och växtriket." 

49 Småbrukarnas Tidning 1966:12, s. 2. 
50 Småbrukarnas 1968:13, s. 2 (Olof Alexandersson); 1969:5-6, s. 1,15 (Carl-

Wilhelm Lothigius); 1969:9-10, s. 11 (Gunnar Videgård); 1969:13-14, s. 11 (Videgård); 
1972:5-6, s. 2 (Hilmer Juhlin); 1972:9, s. 10 (Magnus Gustafsson). 

51 Småbrukarnas Tidning 1969:7-8, s. 12. 
52 Småbrukarnas Tidning 1971:1—2, s. 9. 
53 Småbrukarnas Tidning 1972:7-8, s. 5. 
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Nedläggning av jordbruk och allmäntförfall på den svenska landsbygden skulle bli följden 
av 1960-talets jordbrukspolitik, befarade Småbrukarnas Riksförbund. (Foto: författaren.) 



Även i SR:s ständiga kritik av lantbruksnämndernas sammanslag
ningsiver dök miljöargument upp. Förbundet påpekade att de stora 
rationella gårdarna tvingades använda mycket bekämpningsmedel för 
att få ekonomin att gå ihop, medan småbrukarna däremot nyttjade 
så lite gifter som möjligt.54 Småskalighet beskrevs alltså som en ga
ranti för miljövänlig produktion, ett tema som skulle upprepas många 
gånger i framtiden. 

SR blir Familj ej ordbrukarna 

Vid mitten av 1960-talet hade Småbrukarnas Riksförbund omkring 
3 500 medlemmar fördelade på 86 föreningar och 19 kvinnoklubbar.55 

Det innebar en halvering av medlemsantalet under en tioårsperiod. 
Utbredningen var i ännu högre grad än tidigare koncentrerad till söd
ra och västra Sverige, framför allt Skåne.56 De RLF-anslutna småbru
kare som ogillade ledningens agerande tog uppenbarligen inte steget 
över till konkurrentorganisationen och som en följd av den långsik
tiga strukturutvecklingen krympte SR:s medlemsunderlag med oro
väckande hastighet. Den förda jordbrukspolitiken och tongångarna 
i samhällsdebatten tycks dessutom ha givit själva ordet småbrukare 
något av en förlorarstämpel. Detta utgör bakgrunden till förbundets 
namnbyte, en process som drog ut över tio år. 

1963 skickades spörsmålet om "ett namn på vårt förbund som 
täcker ett större underlag av jordbruksenheter" ut på remiss till lo
kalföreningarna.57 Vid landsmötet året därpå uppstod en livlig diskus
sion, men beslutet blev att inte ändra namnet.58 Frågan aktualiserades 
på nytt 1970 inför samgåendet mellan RLF och Lantbruksförbundet. 
En förslagsställare framkastade den storvulna idén att SR borde byta 

54 Småbrukarnas Tidning 1972:1—2, s. 2. 
55 Småbrukarnas Tidning 1966:10-11, s. 3. Detta är den enda tillförlitliga uppgift 

som gått att få fram om den aktuella perioden. 
56 Ett undantag var Värmland, där det 1968 tillkom en förening med ganska hög 

aktivitet. 
57 Småbrukarnas Tidning 1963:10, s. 1. 
s8 Småbrukarnas Tidning 1964:10, s. 1—2. 
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namn till Jordbrukarnas Riksförbund och tidningen till Jordbrukar
nas Tidning. På så sätt skulle man kunna fånga upp de bönder som 
var missnöjda med sammanslagningen.59 Det följande landsmötet in
tog dock en försiktigare hållning och beslutade att avvakta tills man 
visste namnet på den nya stora organisationen.60 Det fanns de som 
försvarade det gamla namnet, men vid landsmötet 1972 fattades beslut 
om att byta till Familjejordbrukarnas Riksförbund.61 

Övergångstiden innan det nya namnet var officiellt inregistrerat 
och började användas blev ganska lång. De följande åren förekom 
flera varianter som Småbrukarnas - Familjejordbrukarnas Riksför
bund och Små- och familjejordbrukarnas riksförbund. Namnet på 
tidningen ändrades till Små- & Familjejordbrukarnas tidning i slu
tet av 1974. Vid samma tid flyttades redaktionen från Falköping till 
Hörby i Skåne.62 

Ordet familjejordbruk var positivt värdeladdat och under flera år 
hade det använts allt flitigare i artiklar av förbundets ledande perso
ner. Förhoppningen uttrycktes att "kanske det nya namnet skall vinna 
bättre förståelse hos dem som makten haver".63 Namnbytet kan ses 
som ett strategiskt val, men också som ett uttryck för den defensiva 
hållning som präglade förbundets agerande. 

Strömkantring i jordbrukspolitiken 

En tid efter att riksdagen klubbat 1967 års jordbrukspolitiska beslut 
avgav Småbrukarnas Tidning följande sammanfattande omdöme: 
"Den jordbrukspolitik som fastställdes 1967 avser att ge nådastöten 

59 Småbrukarnas Tidning [970:1—2, s. 2. 
60 Småbrukarnas Tidning 1970:7—8, s. 10. 
61 Småbrukarnas Tidning 1972:7-8, s. 2, 4. I motionerna till landsmötet fanns fyra 

förslag i namnfrågan: Små- och Familjejordbrukarnas förbund, Familjejordbrukarnas 
förbund, Sveriges Familjejordbruksförbund, Familjejordbrukarnas riksförbund. 

62 Flytten av tidningen var inte populär bland medlemmarna i Skaraborg. (Små- & 
Familjejordbrukarnas tidning 1975:5—6, s. 3.) Sannolikt bidrog den till att ytterligare 
försvaga förbundets ställning i Västsverige. 

63 Småbrukarnas Tidning 1972:7-8, s. 4. 
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för stora delar av vår svenska landsbygd."64 Denna pessimism var all
mänt utbredd bland svenska bönder. Från 1967 till 1970 minskade 
antalet mjölkproducenter med inte mindre än 27 procent och mjölk
produktionen sjönk med 10 procent.65 

I prisförhandlingarna 1971 krävde det nybildade LRF kraftiga pris
höjningar för att vända utvecklingen och medlemmarna stödde kra
ven vid stora demonstrationer. Det treåriga avtal som slöts innehöll 
en relativt stor mjölkprishöjning och innebar faktiskt en omsväng
ning i producentvänlig riktning. För att konsumenterna inte skulle 
drabbas alltför hårt av stigande matpriser infördes de följande åren 
statliga livsmedelssubventioner, något som senare kom att bidra till 
en växande överskottsproduktion. Småbrukarna glömdes inte heller 
bort. 1974 slöts ett treårsavtal som innehöll ett nytt småbrukarstöd, 
nu kallat låginkomstsatsning, i form av ett extra pristillägg för små 
och medelstora mjölkleverantörer.66 

Småbrukarnas Riksförbund ansåg i likhet med LRF att en kraf
tig höjning av mjölkpriset var nödvändig för jordbrukets överlevnad. 
Eftersom förbundet inte fick vara med vid förhandlingarna framför
des kravet i en skrivelse till jordbruksminister Ingemund Bengtsson. 
När avtalet låg klart var man inte helt nöjd, utan drog slutsatsen att 

mjölkprishöjningen inte skulle räcka för att stoppa produktionsned
gången.67 1974 var tongångarna mer positiva på grund av låginkomst-
satsningen som ju skulle komma många av förbundets medlemmar 
till del.68 

19JJ års beslut 

Under loppet av 1970-talet skedde alltså en omläggning av prispoli
tiken till böndernas favör. Den sammanföll med den opinionsström
ning som brukar kallas "gröna vågen", ett begrepp med flera bety-

(H Småbrukarnas Tidning 1968:13, s. 2. 
65 Johansson 1979, s. 229. 
66 Ibid., s. 229-233; Swedborg 1980, s. 115—116; Flygare & Isacson 2003, s. 238— 

242. 
67 Småbrukarnas Tidning 1971:1-2, s. 9; 1971:7-8, s. 2. 
68 Småbrukarnas Tidning 1974:3—4, s. 2. 
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delser. Det handlade bland annat om ett mindre antal storstadsbor 
som flyttade ut på landet för att leva ett alternativt liv nära naturen. I 
en vidare bemärkelse stod gröna vågen för ett ifrågasättande av kon
sumtionssamhället, ett nyvaknat intresse för landsbygd och folkkul
tur och en allmän uppvärdering av böndernas arbete. Vid samma tid 
steg världsmarknadspriserna, vilket gjorde det mindre lönsamt att 
importera mat. Till detta kom att livsmedelsbristen i världen fick stor 
uppmärksamhet i media och kunde användas som argument mot en 

produktionsminskning.09 

Det mer bondevänliga samhällsklimatet avspeglades i den jord
bruksutredning som tillsattes 1972 och det beslut riksdagen fattade 
i977-7° När beslutet togs hade Sverige en borgerlig regering med en 
statsminister (Thorbjörn Fälldin) och en jordbruksminister (Anders 
Dahlgren) som båda var centerpartister och LRF-medlemmar. Dess
utom hade socialdemokraterna ändrat uppfattning. Redan 1975 hade 
den dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist deklarerat att 
landets åkerareal borde behållas.71 

Till skillnad från sextiotalet uppnåddes denna gång samförstånd 
inom utredningsgruppen. Alla var överens om att det inte var lämp
ligt att minska självförsörjningsgraden eller åkerarealen. Inte heller 
ansågs det finnas anledning att driva på rationaliseringen av arbets
marknadsskäl, eftersom industrin inte längre efterfrågade mer arbets
kraft. Om det uppstod ett spannmålsöverskott skulle staten ta ansvar 
för eventuella exportkostnader. Rationaliseringspolitiken till stöd för 
bärkraftiga familjejordbruk borde fortsätta, men nu med ett regional-
politiskt huvudsyfte.72 

LRF uttalade stor tillfredsställelse med förslagen. Det var bara en 
sak som fattades och det var en omprioritering av jordbrukspolitikens 
mål. LRF begärde att inkomstmålet åter skulle bli det klart uttalade 

69 Öberg 1994, s. 187-188; Holmberg 1998, s. 20; Flygare & Isacson 2003, s. 237-
238. Fenomenet gröna vågen analyseras i Wessberg 1983. 

70 SOU 1977:17; Proposition 1977/78:19. För en utförlig genomgång av utredning
en och beslutet, se Swedborg 1980. 

71 Öberg 1994, s. 188-189. 
72 Johansson 1979, s. 234-235; Öberg 1994, s. 191. 
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huvudsyftet. Jordbruksminister Anders Dahlgren gick LRF till mötes 
och föreslog i sin proposition att inkomstmålet skulle placeras överst. 
Han förklarade att jordbruket 1967 hade stämplats som en belastning 
för samhället och att det nu var dags att sudda ut denna negativa 
stämpel. Sammanfattningsvis kan 1977 års jordbrukspolitiska beslut 
sägas ha innehållit hela LRF:s önskelista.73 

Småbrukarnas/Familjejordbrukarnas Riksförbund hade under 1970-
talet stora svårigheter att göra sin stämma hörd och namnändringen 
tycks inte ha gjort någon skillnad. Många gånger upprepades kravet 
på deltagande i förhandlingarna, men varken LRF, Jordbruksnämn
den eller ministern visade något tillmötesgående.74 Förbundet hade 
också ett annat problem som blottlägger dess svaga ställning, nämli
gen att det inte längre fick förslag och betänkanden på remiss. Efter 
flera års envisa påstötningar hos jordbruksministern återfick förbun
det ställningen som remissorgan lagom till det jordbrukspolitiska be
slutet 1977.75 

73 Johansson 1979, s. 235; Öberg 1994, s. 192-196; Små- & Familjejordbrukarnas 

tidning 1977:7, s. 1. 

74 Småbrukarnas Tidning 1970:7-8, s. 10; 1971:7-8, s. 3; 1973:7-8, s. 2; 1974:7-8, s. 

3; Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1978:3, s. 7; 1978:5, s. 12. 

75 Småbrukarnas Tidning 1973:7—8, s. 2, 4; 1974:7-8, s. 2, 12; Små- & Familjejord

brukarnas tidning 1976:6, s. 1, 5; 1977:4, s. 6. 

Anders Dahlgren, centerpartistisk jordbruksminister 

19/6—1978 och 19/9—1982, drev en politik i LRF:s 

smak. (Foto: Riksdagens arkiv.) 
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I sitt kortfattade remissvar på utredningen framhöll FR att livs
medelsproduktionen av beredskapsskäl borde vara så stor att den med 
råge täckte landets försörjningsbehov. När det nu, till skillnad från 
1960-talet, rådde arbetslöshet i industrin deklarerade FR att antalet 
brukningsenheter av sysselsättningsskäl borde öka. Därmed hade man 
kommit fram till sin käpphäst, det vill säga den skadliga rationali
seringspolitiken. Dessvärre medförde utredningens förslag ingen för
bättring på den punkten, underströk FR. Stora enheter borde kunna 
styckas upp i flera mindre, gärna med hjälp av tvångsåtgärder, och 
alla jordbruk oavsett storlek måste ha rätt till statliga lån och bidrag.76 

Dessa synpunkter handlade egentligen inte så mycket om den all
männa jordbrukspolitiken, utan mer om jordförvärvslagen. Den be
handlades av en annan utredning som resulterade i ett riksdagsbeslut 
två år senare. 

1979 års jordförvärvslag 

Under 1970-talet steg priserna på jordbruksfastigheter kraftigt. Det 
drabbade nyetablerade bönder som tvingades ta stora lån. En del av 
prisstegringen var en bieffekt av 1965 års jordförvärvslag som tillät 
juridiska personer att köpa gårdar. Därför förordade LRF att endast 
personer som verkligen hade för avsikt att bosätta sig på och bruka 
en gård skulle få förvärvstillstånd. Vidare ansåg LRF att jordförvärvs
lagen borde förhindra att bärkraftiga gårdar lades samman. Kraven 
ledde till att jordbruksministern 1974 tillsatte en utredning.77 

SR/FR hade länge förespråkat förändringar av jordförvärvslagen 
och välkomnade därför den nya utredningen, men beklagade att 
ingen företrädare för organisationen fick vara med. De åsikter man 
framförde överensstämde dock till stora delar med LRF:s. Det egna 
huvudkravet var som vanligt att både små och stora bönder, även del
tidsjordbrukare, skulle ha rätt till förvärvstillstånd och lånegarantier.78 

Efter regeringsskiftet hösten 1976 gav den nye jordbruksministern 

76 Små- & Familj ej ordbrukarnas tidning 19J7 s. 5. 
77 Johansson 1979, s. 235-236; Öberg 1994, s. 189. 
78 Småbrukarnas Tidning 1974:5-6, s. 2; 1974:7-8, s. 2-3, 12; Små- & Familjejord

brukarnas tidning 1974:11-12, s. 2; 1975:5-6, s. 1; 1976:6, s. 1; 1977:4, s. 5. 
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Anders Dahlgren utredningen kompletterande direktiv i enlighet med 
LRF:s önskemål, vilket även FR uppskattade.79 Betänkandet låg klart 
ett år senare och riksdagen fattade beslut i frågan 1979.80 

Den nya jordförvärvslagen uppfyllde i princip alla LRF:s krav. 
Juridiska personers rätt att förvärva jordbruksfastigheter begränsades 
och sammanslagning av bärkraftiga gårdar skulle stoppas. Vidare in
fördes en striktare priskontroll för att motverka spekulationsköp och 
bosättningsplikt skulle kunna tillämpas "i vissa fall". Allt detta var 
sådant som även FR hälsade med tillfredsställelse. Enda undantaget 
var en klausul som begränsade släktingars rätt att överta en gård utan 

lantbruksnämndens godkännande. I fortsättningen skulle endast ma

kar och barn kunna köpa fritt, medan syskons och syskonbarns köp 
skulle prövas. Denna regeländring hade FR invändningar mot, medan 
LRF fann den helt i sin ordning. Bortsett från denna detalj ansåg FR:s 
ordförande Eric Schönström att utredningen i stort sett hade lyssnat 
på småbrukarrörelsen.81 

Småbrukare i skuggan av LRF 

Lyssnade verkligen utredningarna och regeringen på Familjejordbru
karnas Riksförbund? Det är naturligtvis svårt att avgöra olika aktörers 

inflytande på politiska beslut som är så starkt påverkade av det all
männa debattklimatet i samhället som fallet var på sjuttiotalet. Helt 
klart är dock att besluten 1977 och 1979 till så gott som hundra pro
cent överensstämde med LRF:s krav. På de viktigaste punkterna var 
FR av samma uppfattning, men i de fall där de två organisationernas 
åsikter gick isär var det LRF:s synpunkter som vann gehör. Det kan 
för övrigt noteras att när Anders Dahlgren avgick efter valet 1982 kon
staterade FR:s dåvarande ordförande John Svensson att förbundets 
företrädare inte fått träffa honom en enda gång under hans tid som 

79 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1976:11-12, s. 1. 
80 SOU 1977:93; Proposition 1978/79:85; Johansson 1979, s. 236-237; Swedborg 

1980, s. 138-153. 
81 Proposition 1978/79:85, bilaga 4 (sammanställning av remissyttranden); Små- & 

Familjejordbrukarnas tidning 1978:1, s. 3. 
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jordbruksminister.82 Det ger en indikation på FR:s utanförskap i det 
jordbrukspolitiska policynätverket, oavsett politisk färg på den sit
tande regeringen. 

En intressant omständighet i sammanhanget är att LRF:s formella 
inflytande faktiskt var mindre 1977 än vid det kritiserade beslutet 
1967. I 1960-talets utredning satt LRF:s föregångare RLF och Lant
bruksförbundet med, vilket dock inte förhindrade att resultatet ur 
deras synvinkel blev negativt. 1970-talets utredningar bestod enbart 
av politiker och tjänstemän. LRF-företrädare återfanns i utredning
arnas expertgrupper, men beslutsprocessen var inte fullt så korpora-
tiv som tidigare.83 Formellt korporativt deltagande behöver alltså inte 
vara någon garanti för maximalt inflytande. Opinionsbildning och 
påverkan genom informella kanaler kan uppenbarligen ge bättre ut
delning ibland, särskilt när man som LRF under 1970-talet tillhan
dahöll termerna i debatten. Exempelvis var det tidningen Land som 
med stor framgång lanserade uttrycket "gröna vågen". Dessutom fick 
LRF 1976 en allierad i jordbruksminister Anders Dahlgren som var 
mycket angelägen om att verkställa organisationens alla önskningar. 
Den som kan sätta dagordningen måste inte nödvändigtvis vara med 
vid själva besluten.84 

De svenska småbrukarnas organisationsförhållanden under den 
aktuella perioden kan, till skillnad från den kreativa konflikten i Dan
mark och Norge, på det hela taget betecknas som ren konkurrens. 
Från statsmakternas sida var det fråga om ett totalt ignorerande. I 
relationerna till det dominerande LRF inträdde en viss avspänning 
under 1970-talet, bland annat genom det ekonomiskt betydelsefulla 
annonsbidraget. 1977 talade FR-ordföranden Eric Schönström välvil
ligt om LRF, samtidigt som han erkände att hans egen organisation 
stod utanför sektorns policynätverk: 

82 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1982:6, s. 3. 
83 Hermansson 1993, s. 387-390; Öberg 1994, s. 186-187. 
84 På liknande sätt resonerade arbetsgivarna i SAF under 1980-talet, då de drog sig 

ur många korporativa arrangemang där de suttit med tidigare. I stället satsade SAF på 

en ideologisk offensiv och tog över initiativet i den offentliga debatten, vilket bidrog 

till att göra slut på 1970-talets vänstervåg. 

75 



Vi är inte så stora men vi säger vad vi menar. Vi får kanske inte direkt resultat 

på vårt arbete men vår broderorganisation LRF tar ofta upp frågor som vi 
väckt. Och det viktiga är ju inte vem som genomfört vad utan att det blir 
genomfört.85 

Skissen av nätverket kan efter genomgången i detta kapitel komplet
teras med Familjejordbrukarnas Riksförbund. Från sin marginalise-
rade position gjorde organisationen upprepade resultatlösa försök att 
påverka politiken, främst genom påtryckningar på LRF och departe
mentet. Linjerna är streckade för att markera den relativt sett mindre 
betydelsen av dessa kontakter jämfört med övriga relationer i figu

ren. 

Figur 3.2. Familjejordbrukarnas Riksförbund och det jordbrukspoli
tiska nätverket vid 1970-talets slut 
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85 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1977:4, s. 1. 
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4. Nya aktörer på scenen 

När sjuttiotalet gick över i åttiotal vände opinionsvinden åter till 
jordbrukarnas nackdel. Liksom i Norge kritiserades samhällets kor-
porativa tendenser på bred front. Inte minst ifrågasattes LRF:s och 
de lantbrukskooperativa företagens monopolliknande ställning. I den 
omdiskuterade debattboken Makten över maten talades om järntri
anglar och ett "jordbruksindustriellt komplex".1 LRF fick också in
terna problem till följd av en alltmer heterogen medlemskår. Nybilda
de diskussionsgrupper och intresseföreningar för olika specialiserade 
producenter kritiserade den sammanslagna organisationen.2 Dessa 
grupper höll sig oftast inom LRF-ramen, men i ett par fall resulte
rade en negativ bondeopinion i utbrytningar och nya organisationer. I 
samhällsdebatten uppmärksammades vidare det moderna jordbrukets 
avigsidor i form av övergödning, kväveläckage, oetisk djurhållning 
och rester av bekämpningsmedel i maten.3 Konsumenternas stigande 
intresse för alternativa produkter skapade möjligheter på marknaden 
och ett behov av nya organisationsformer. Det är 1980-talets nya bon
deorganisationer som står i centrum för detta kapitel. 

Alternativodlarna 

"Alternativodling" var före 1990-talet den vanligaste termen för det 
som i dag kallas ekologiskt lantbruk.4 I den allmänna debatten identi-

1 Bolin, Meyerson & Ståhl 1984, s. 11, 79. 
2 Micheletti 1990, s. 139-140. 
3 En uppmärksammad debattbok om livsmedelskvalitet var Marit Paulsens Den 

stressade potatisen (Paulsen 1985). 
4 Beteckningen ekologiskt lantbruk började allmänt användas efter att de nordiska 

alternativodlarorganisationerna enats om det vid ett möte 1989. (Lindholm 2001, s. 55.) 
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fleras ekologiskt lantbruk ofta med odling utan handelsgödsel och be

kämpningsmedel, men förespråkarna vill gärna ge begreppet en vidare 
innebörd. Enligt detta "agroekologiska" synsätt skall en helhetssyn på 
naturresurserna och de biologiska processerna genomsyra såväl växt
odling som djurhållning. Därför eftersträvas en balans mellan antalet 
djur och gårdens areal. Jorden skall tillföras växtnäring enbart genom 
organiskt material som gröngödsel eller stallgödsel. Klöver och andra 
baljväxter, som tillför jorden kväve, har en central plats i växtföljden. 
Skadeinsekter, sjukdomar och ogräs skall hållas i schack med förebyg
gande åtgärder. Genmodifierade organismer är bannlysta. I den ani-
maliska produktionen skall ekologiskt framställt foder användas och 

så stort utrymme som möjligt lämnas åt djurens naturliga beteende.5 

Dessa huvudprinciper är gemensamma för alla de olika ekologiska 
rörelser som uppstod under loppet av 1900-talet som en reaktion mot 
de moderna industriella jordbruksmetoderna. Bland de svenska por
talfigurerna för ekologiska tankegångar kan nämnas Elin Wägner och 
Elisabeth Tamm, vilka hade tagit intryck av reformrörelser i Tyskland, 
Schweiz och Storbritannien.6 

Andra pionjärer var, precis som i Danmark och Norge, biodyna
mikerna. Den biodynamiska metoden baseras på den antroposofiska 
filosofin och utvecklades av Rudolf Steiner på 1920-talet. Växter, djur 
och människor betraktas i denna lära som en organisk helhet i för
bindelse med kosmos, idéer som är svåra att greppa för en utomstå
ende. Ett utmärkande drag för biodynamisk odling är att man för att 
stimulera jordens växtkraft använder särskilda preparat tillverkade av 
gödsel, kisel och vissa medicinalväxter. Preparaten används i "homeo-
patiska doser", det vill säga mycket kraftigt utspädda. Den biodyna
miska rörelsen kom till Sverige på 1930-talet och fick sitt centrum i 
Järna, där Biodynamiska föreningen bildades 1944.7 

Svenska alternativodlare som hade svårt att ta till sig det antropo-

5 Källander 1989, s. 14-17, 491-492; Lindholm 2001, s. 55-59 samt bilaga ia-ie; 

Wivstad, Milestad & Lund 2004, s. 10. 

6 Lindholm 2001, s. 42-43; Mårald 2003. 

7 Dlouhy 1981, s. 9-15; Granstedt m.fl. 1988, s. 113-115; Källander 1989, s. 475-476; 

Lindholm 2001, s. 45-48, 51-52. 
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sofiska tänkandet satsade i stället på naturenlig odling. Denna metod 
har ingen uttalad teori, utan företrädarna säger sig utgå från veten
skap och erfarenhet. I Sverige grundades 1951 Förbundet Naturenlig 
Odling (FNO). I den praktiska tillämpningen finns många likheter 
mellan den naturenliga och den organisk-biologiska metoden. Bakom 
den senare stod den tyske läkaren Hans Peter Rusch och de schwei
ziska biologerna Hans och Maria Muller. De utvecklade på 1950-talet 
en teori om ett biologiskt kretslopp med en "levande substans" som 
cirkulerar genom att brytas ned i jorden och åter tas upp av växterna. 
Därför står jordens hälsotillstånd i centrum och man lägger stor vikt 
vid att stimulera mikroorganismerna via marktäckning, gröngödsling 
och varsam jordbearbetning. Tidigare medlemmar i FNO startade 
1977 Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO).8 

Intresset för gröna vågens ekologiska kollektiv kan ha spelat en viss 
roll för de alternativa odlingsmetodernas utbredning.9 Sannolikt hade 
dock en växande grupp som kan kallas reformister större betydelse. 
De var bönder som var starkt miljömedvetna, men inte ville framstå 
som fanatiska i andra bönders ögon. De var angelägna om att påverka 
hela jordbruket i ekologisk riktning och lade därför stor vikt vid att få 
verksamheten ekonomiskt bärkraftig.10 

Många av de nämnda organisationernas medlemmar odlade bara 
till husbehov, men de yrkesmässiga odlarnas antal växte. Därför 
grundades Alternativodlarnas Riksförbund (ARF) 1985. Här samlades 
alternativjordbrukare av alla slag, både ideologiskt övertygade och re
formister. Målsättningen var tvåfaldig: att främja alternativodlingens 
utveckling och att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Inledningsvis var medlemsantalet endast några hundra och arbetet 
bedrevs ideellt. Inom förbundet fanns emellertid stora sakkunskaper 
och flera av de ledande personerna hade erfarenhet av organisations-

8 Dlouhy 1981, s. 16—22~, Granstedt m.fl. 1988, s. 111-113; Källander 1989, s. 473-

475, 479; Lindholm 2001, s. 48-49,52. FNO upphörde år 2000, men FOBO existerar 

fortfarande och ger ut tidningen Odlaren. För mer information om FOBO, se www. 

fobo.nu. 

9 Om 1970-talets kollektiv, se Jonsson 1983. 

,oBj0rkhaug 2001, s. 31-33. 
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arbete i olika vänster- och miljöorganisationer." Det var resurser som 

snart skulle visa sig betydelsefulla och när ARF 1994 bytte namn till 
Ekologiska Lantbrukarna hade organisationen vuxit väsentligt. 

För ekologiska producenter är det livsviktigt att varorna utgör ett 
tydligt alternativ till de konventionella, annars är konsumenterna inte 
beredda att betala mer. Högre priser är ett villkor för lönsamhet, ef
tersom produktiviteten oundvikligen blir lägre utan artificiella insats
medel. Det nybildade ARF spelade därför en ledande roll vid tillkom
sten av Kontrollföreningen för Alternativ Odling (KRAV) 1985. Enligt 
Staffan Ahrén, ARF:s ordförande under åren 1985-1994, hade man 
ryktesvägen hört att Lantmännen hade planer på att starta kontroll
verksamhet och alternativodlarna ville hinna före så att kontrollen 
blev oberoende. Man hade först tillfrågat Konsumentverket och Lant
bruksstyrelsen, men de hade sagt nej. Ett alternativ som diskuterades 
var att bedriva kontrollen inom ARF, på samma sätt som i danska 
L0J. Man kom dock fram till att det skulle fungera bättre med två 
separata organisationer.12 

KRAV:s syfte är att fastställa enhetliga kriterier för godkänd ekolo
gisk växtodling och djurhållning samt kontrollera att odlarna uppfyl
ler villkoren. Förutom de ekologiska organisationerna ingick redan på 
ett tidigt stadium även företrädare för LRF, KF och I CA.131 dag består 
KRAV av 29 organisationer och företag som på ett eller annat sätt är 
engagerade i produktion och handel med ekologiska livsmedel.14 Bio
dynamikerna har en egen och betydligt mindre kontrollorganisation, 
Demeter, som använder sitt eget märke.15 

" Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. 
12 Ibid. 
13 Källander 1989, s. 462-471; Wivstad, Milestad & Lund 2004, s. 17. KRAV bytte 

1990 namn till KRAV ekonomisk förening. Beteckningen "Kontrollföreningen för 
Ekologisk Odling", som förekommer på KRAV-märket, är inte det officiella namnet 
och har inte föranlett någon ändring av förkortningen. 

14 Wivstad, Milestad & Lund 2004, s. 18; KRAV, "Medlemmar" (hämtat 7/2 
2004), www.krav.se/krav.asp?Id=i2&tab=allmanna&type=foretaget 

15 Även danska och norska biodynamiker använder Demetermärket. I Norge är sam
arbetet mellan Demeter och Debio betydligt närmare än mellan KRAV och de svenska 
biodynamikerna. För mer information om svenska Demeter, se www.demeter.nu. 
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För att distribuera ekologiska produkter bildades under 1980-talet 
en rad regionala så kallade samodlarföreningar. Dessa slöt sig 1987 
samman på riksnivå i Samodlarna Sverige, som framför allt handlar 
med grönsaker och potatis. Ekologisk mjölk säljs via den ordinarie 
mejerikooperationen, medan handeln med ekologisk spannmål sedan 
1992 sköts av EcoTrade AB. Det är ett företag som ägs gemensamt av 
Lantmännen och intresseföreningen för de ekologiska spannmålsod
larna, Samspann. Under 1990-talet tillkom också särskilda producent
föreningar för ekologiska mjölkbönder, spannmålsodlare, köttprodu
center, fjäderfäuppfödare och fruktodlare. Den ekologiska rörelsen 
har alltså under loppet av ett par årtionden blivit synnerligen mångfa-
setterad, men Ekologiska Lantbrukarna fungerar som en enande fak
tor och som näringspolitiskt språkrör. 
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Figur 4.1. Det ekologiska lantbrukets ideologiska grund 
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Källa: Ekologiska Lantbrukarna 1996. 

Böndernas Intresseförening 

I en serie attitydundersökningar bland lantbrukskooperationens med
lemmar i slutet av 1970-talet uppgav de flesta att de var nöjda med sina 
föreningar. Andelen missnöjda låg bara omkring 10-15 procent, men 
det betydde inte att allt var frid och fröjd. Många ansåg att medlem-
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marnas möjligheter att påverka beslut hade minskat under de senaste 
åren som en följd av koncentrationen till allt större föreningar. Det 
stod klart att avståndet mellan ledning och medlemmar ökade.'6 

Den så kallade Fors-Engströmaffären 1981 väckte uppståndelse och 
starkt missnöje i bondeleden. Lantmännen köpte då upp sin största 
konkurrent inom foderbranschen. Både Näringsfrihetsombudsman
nen och en grupp som kallade sig "LRF:are för fri konkurrens" påtala
de att en sådan monopolliknande situation på marknaden var osund.17 

Även Familjejordbrukarnas Riksförbund uttalade vid sitt landsmöte i 
juni 1981 en protest mot den planerade affären.18 

I juli samma år såg en ny organisation, Böndernas Intresseförening 
(BIF), dagens ljus i Blekinge och södra Småland. "Vår förening är ett 
totalt underkännande av hela LRF och hela lantbrukets förenings
rörelse", deklarerade initiativtagaren Inge Närenbäck. På grund av 
många tjänstemän och svagt medlemsinflytande hade LRF blivit "en 
stor belastning för bönderna", fortsatte han. Närenbäck uppmanade 
bönderna att stanna kvar i LRF tills vidare och med stöd av BIF verka 
för förändringar inifrån, men han tillade: "Den dag vi blir tillräckligt 
stora kan vi bilda en ny fackförening och konkurrera ut LRF."19 Inge 
Närenbäck hävdade att de svenska bönderna haft en sämre inkomst
utveckling än andra grupper i samhället. Orsaken till det var enligt 
honom att den fackliga organisationen försvagats genom samman
slagningen med lantbrukskooperationen. BIF krävde därför att LRF 
åter skulle delas upp i en facklig och en kooperativ del.20 

Inledningsvis förekom trevande kontakter mellan Böndernas In
tresseförening och Familjejordbrukarnas Riksförbund. Bland annat 

lS Utterström 1982, s. 64-75. 
17 Land del 2 1981:26, s. 40; 1981:27, s. 36; 1981:32, s. 36; 1981:40, s. 64. Se även 

Österman 1982, s. 239, 327. 
18 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1981:4, s. 1. 
19 Dagens Nyheter Z8/7 1981, s. 12. Vid starten kallade sig föreningen Böndernas 

Intresseförening Sydöst, troligen i förhoppningen att liknande intresseföreningar skulle 

bildas på andra håll i landet. 
20 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1983:3, s. 10. Närenbäck lämnade själv inte 

LRF. En period var han rentav ordförande i Kristianopels LRF-avdelning. (Små- & 

Familjejordbrukarnas tidning 1994:1, s. 15.) 

83 



fanns företrädare för FR med vid ett stort offentligt debattmöte som 

BIF anordnade i Kalmar hösten 1981.21 FR tog också, vid sitt landsmö
te 1983, fasta på BIF:s idé att dela LRF i två delar.22 Böndernas Intres
seförening hade inget eget medlemsblad, men mot slutet av åttiotalet 
började Små- och Familjejordbrukarnas Tidning innehålla regelbun
den information från BIF. De följande åren vidgades samarbetet och 
1993 togs beslut om en sammanslagning.23 

Vid ett närmare betraktande hade de två organisationerna egent
ligen inte mycket mer gemensamt än att de var små och kritiska mot 
LRF. Huvudsaken för Böndernas Intresseförening var att höja lönsam
heten för jordbruksnäringen som helhet, inte specifikt för småbön
derna. Resonemang om småskalighetens fördelar lyste helt med sin 
frånvaro i BIF:s uttalanden. Man föreslog rentav att lantbrukskoope
rationen skulle införa hämtningsavgift vid små kvantiteter, något som 
FR protesterade kraftigt mot när det senare aktualiserades. Vidare var 
miljökrav, som FR visade en viss förståelse för, enligt BIF:s uppfattning 
något som bara ställde till besvär och försämrade lönsamheten.24 

Småbrukare i Väst 

I början av 1984 uppkom i Västsverige en "Arbetsgrupp för Upplys
ning om Strukturutredningen", vilken 26 maj samma år vid ett möte 
i Skållerud i Dalsland döptes om till föreningen Småbrukare i Väst,25 

Drivkraften bakom den nybildade bondeorganisationen var en lång 
tids missnöje med landsbygdens avfolkning, lantbruksnämndernas 
verksamhet och LRF:s utveckling. Företrädare för föreningen frarn-

11 Barometern 14/10 1981, s. 9; Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1981:7, s. 3; 

Land del 2 1981:43, s. 61. 

" Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1983:4, s. 1, 12. 
23 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1990:3, s. 5—6; 1993:5, s. 8; 1993:6, s. 1, 4. 

Tanken var att Böndernas Intresseförening skulle ombildas till nya länsförbund av FR 

i Blekinge och Kalmar län, men så skedde aldrig. (Telefonsamtal med FR:s sekreterare 

Kerstin Rolleberg 7/10 2003.) 
14 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1989:1, s. 5; 1989:5, s. 6; 1989:8, s. 13. 
2S Göteborgs-Posten 24/51984, s. 6; Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1984:4, s. 

16; Land Lantbruk 1984:22, s. 54. 
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höll ofta att droppen som till slut fick bägaren att rinna över var för

slagen i struktur utredningen. 

Strukturutredningen 

Jordbrukets och skogsbrukets strukturfrågor hade varit föremål för 
utredning flera gånger tidigare och 1981 var det dags igen. Jordbruks
minister Anders Dahlgren konstaterade att fastighetsstrukturen i de
lar av landet, särskilt Norrland och Dalarna, fortfarande var otillfreds
ställande. Där fanns många små fastigheter med dålig arrondering och 
invecklade ägarförhållanden, vilket försvårade ett rationellt brukande. 
Han tillsatte därför en parlamentarisk utredning som skulle föreslå åt
gärder för att förbättra ägostrukturen och motverka passivt ägande.26 

Betänkandet, som låg klart i november 1983, innehöll mängder av 
kontroversiella idéer. För det första menade utredarna att det i vissa 
områden behövdes stora omarronderingsprojekt. Länsstyrelserna bor
de upprätta strukturplaner, vilka kunde liknas vid en ny form av laga 
skifte. Strukturplanerna var i första hand avsedda för skogsbruket, 
men skulle oundvikligen också beröra många jordbruksfastigheter. I 
områden med strukturplan skulle små brukningsenheter kunna lösas 
in för att infogas i större och mer rationella enheter. Barns och barn
barns övertagande av en släktgård skulle kunna avslås av rationalise
ringsskäl. För det andra skulle lantbruksnämnderna även i områden 
utan strukturplan få rätt att med hjälp av tvångsinlösen förhindra att 
mark såldes till "fel" köpare. För det tredje förordade utredningen en 
straffskatt för passiva jordägare i syfte att påskynda överföringen av 
små enheter till större. Förslaget löd: "Den som äger en jordbruks
fastighet skall om bruttointäkterna inte uppgår till ett visst minsta 
belopp vid inkomsttaxeringen påföras en intäkt upp till detta minsta 
belopp (garantiintäkt)." Garantiintäkten skulle ligga mellan 2 000 
och 5 000 kronor och tas upp i deklarationen oavsett om det fanns 
intäkter eller inte.27 Utan tvivel skulle denna skattemässiga innovation 
vara ett starkt incitament att sälja. 

26 SOU 1983:71, s. 39-42. 
27 Ibid., s. 11-38 (citat s. 14). 
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Moderaternas och folkpartiets representanter i utredningen reser
verade sig mot alla delar av betänkandet. Centerföreträdaren motsatte 
sig förslagen om tvångsinlösen och garantiintäkt, men inte struktur
planerna.28 LRF instämde i mycket av kritiken, men var till en början 
inte helt avvisande till tanken på strukturplaner. Flera år i rad hade 
LRF-stämmorna nämligen krävt åtgärder mot passivt ägande och det 
var till stor del därför utredningen hade tillsatts. Efter en ingående 
intern diskussion kom dock förbundsstyrelsen fram till att struktur
planerna skulle innebära för mycket tvång och en allt för kraftig in
skränkning i äganderätten. LRF avvisade följaktligen hela betänkan
det i april 1984.29 

Familj ej ordbrukarnas reaktion på förslagen var självfallet mycket 
negativ och vid landsmötet 1984 antogs ett fördömande uttalande: 

Familjejordbrukarnas Riksförbund vill på det bestämdaste protestera mot det 
förslag som lagts fram av Strukturutredningen, vilket nära nog kommer att 
bli en katastrof för landsbygden och dess befolkning. [ ] Familjejord
brukarnas Riksförbund kräver att Strukturutredningen stoppas i papperskor

gen.30 

Ännu skarpare kritik kom från en nybliven skribent i Små- och Fa
miljej ordbrukarnas Tidning, Rune Lanestrand. Det var han som, i 
den första av flera artiklar, hade gjort utredningens förslag bekant för 
FR.31 Lanestrand påstod att LRF stödde strukturutredningen och han 
lyckades i sina hemtrakter väcka en opinion som blev starten till Små
brukare i Väst. 

Strukturutredningen resulterade aldrig i någon proposition och 
Småbrukare i Väst tog ofta åt sig äran för att genom sina protester ha 
stoppat förslagen. Det finns dock en hel del som talar mot att så var 
fallet. När betänkandet lades fram hade beställaren jordbruksminister 

18 Ibid., s. 277—283, reservationer av Bertil Danielsson (m), Sven-Otto Österdahl 
(fp) och Lennart Brunander (c). 

19 Land del 2 1983:47, s. 61-62; 1984:13, s. 53; 1984:14, s. 83; 1984:15, s. 74; 1984:16, 

s. 54. 
30 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1984:4, s. 5. 
31 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1984:3, s. 10. 
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Anders Dahlgren, efter 1982 års val, avlösts av socialdemokraten Svante 
Lundkvist. S-företrädarna i utredningen stödde visserligen förslagen, 
men det var en centerpartist som hade tagit initiativet och det mer 
eller mindre på LRF:s begäran. När både de borgerliga partierna och 
LRF tog avstånd från betänkandet fanns knappast någon anledning 
för regeringen att driva saken vidare. Vid den aktuella tidpunkten var 
det jordbrukets produktionsöverskott som stod i centrum och ratio
naliseringsfrågorna hade hamnat långt ned på regeringens prioritets
lista.31 I den allmänna debatten uppfattades inte heller mer regleringar 
och statlig planering som lösningen på några politiska problem. 1986 
tillsattes en ny utredning om jordbrukets strukturfrågor, men då med 
syftet att förenkla och avreglera. 

Småbrukare mot Familj ej ordbrukare 

Småbrukare i Väst anslöt sig till Familj ej ordbrukarnas Riksförbund 
och var ett välkommet tillskott till dess glesnande skara, som nu endast 
uppgick till omkring ett tusen medlemmar.33 FR:s ordförande John 

32 Telefonsamtal med Dag von Schantz, jordbruksdepartementet, 14/12 2003. von 

Schantz var under 1980-talet chef för departementets planerings- och budgetsekreta

riat och hade god insyn i de jordbrukspolitiska diskussionerna. Enligt hans uppfatt

ning hade protesterna från Småbrukare i Väst ingen som helst betydelse för Svante 

Lundkvists beslut i frågan. 
33 Under 1970- och 1980-talen finns inga uppgifter om FR:s medlemsantal vare sig i 

tidningen eller i verksamhetsberättelserna. Antalet kan endast uppskattas indirekt via 

influtna medlemsavgifter. 1979 uppgick intäkten från medlemsavgifter till 7 940 kro

nor, medan avgiften var 8 kr för män och 4 kr för kvinnor. Om man antar att flertalet 

medlemmar var män, vilket är sannolikt, betyder det något över 1 100 medlemmar. 

1983 var intäkten 8 790 kr, medan avgiften var 10 kr för män och 6 kr för kvinnor. 

Det indikerar en minskning med omkring 100. {Små- & Familjejordbrukarnas tidning 

1980:4, s. 6; 1981:4, s. 7; Familjejordbrukarnas Riksförbund, Föredragningslista, verk

samhetsberättelse och motioner till Familjejordbrukarnas Riksförbunds landsmöte 1984.) 

Våren 1985 skrev förbundstidningen: "Under den gångna vintern har medlemsantalet 

ökat med nära en tredjedel. Och det är inte enbart för att Småbrukare i Väst anslutit 

sig." {Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:4, s. 12.) Vid samma tid redovisade 

Småbrukare i Väst 353 medlemmar. {Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:3, s. 

6.) Det tyder också på att FR:s medlemstal före tillkomsten av Småbrukare i Väst var 

drygt 1 000. 
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Svensson besökte i november 1984 Småbrukare i Väst och "uttryckte 

sin glädje över de framgångar och den entusiasm bland småbrukare 

som den nya föreningen skapat".34 Vid FR:s landsmöte följande som

mar valdes två företrädare för Småbrukare i Väst in i styrelsen och i 
det uttalande som landsmötet antog fanns formuleringar med tydliga 
spår av Rune Lanestrands penna.35 

Samförståndet mellan den gamla och den nya småbrukarrörelsen 
var dock snart över och de följande åren blev turbulenta. Ett första 
tvistefrö gällde organisationens namn. Redaktören för Små- och Fa
milj ej ordbrukarnas tidning, Paul Ramberg, gjorde i en krönika gäl
lande att namnändringen på sjuttiotalet varit mycket förutseende. Att 
de danska husmansföreningarna nu börjat diskutera ett namnbyte i 
samma riktning var ett tecken på att namnet Familjejordbrukarna låg i 

tiden.36 Företrädare för Småbrukare i Väst beklagade däremot att man 
gått från det gamla namnet och anklagade FR för att gå i LRF:s led
band: 

Det här med att kalla sig Familjejordbrukarna ser jag som en anpassning till 
LRF, som myntat begreppet för att i vanlig ordning försköna verkligheten 
och bedra sina minsta medlemmar. Men LRF:s egentliga definition på ett 

familjejordbruk är minsann inget småbruk.37 

En annan stridsfråga var LRF:s annonsutrymme, som Småbrukare 
i Väst ville ha bort från förbundstidningen. Förbundsledningen an
såg emellertid att annonsbidraget, som vid den här tiden uppgick till 
30 000 kronor, var en omistlig del av organisationens ekonomi. För 
att inhämta medlemmarnas uppfattning om saken skickade styrelsen 
ut en enkät till lokalföreningarna och de flesta föreningar svarade att 
de ville ha kvar LRF:s annonsplats. En tredje källa till konflikt var för
bundets ledningsarbete. Småbrukare i Väst var företrädda i styrelsen, 
men inte i arbetsutskottet. Det var AU som behandlade de flesta lö-

34 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1984:7, s. 6. 
35 Små- & Familjejordbrukarnas tidning [985:4, s. 1, 7. 
36 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:6, s. 9. 
37 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:7, s. 16. 
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pande frågor och hela styrelsen inkallades bara vid behov. Småbrukare 

i Väst ville ha styrelsemöten fyra gånger om året, vilket AU motsatte 
sig med motiveringen att det skulle kosta för mycket pengar.38 

Det som slutligen satte punkt för samarbetet var när det vid lands
mötet 1986 kom fram att arbetsutskottet varit i Stockholm för att 
träffa LRF-ledningen. Vid detta möte skulle man ha diskuterat att 
"dämpa" Småbrukare i Väst. De två småbrukarorganisationerna skil
des åt under ömsesidig smutskastning. Småbrukare i Väst anklagade 
Familjejordbrukarna för att ha gått bakom ryggen på dem och till
sammans med LRF ha försökt att oskadliggöra dem. FR å sin sida be
skyllde Småbrukare i Väst för att med kuppartade metoder ha försökt 
ta över tidningen.39 

Från och med 1987 var Småbrukare i Väst helt fristående och gav 
ut den egna tidningen Småbrukaren. Även Familjejordbrukarnas för
ening i Värmland bröt sig ur FR och inledde istället ett samarbete 
med Småbrukare i Väst.4° Efter något år följdes exemplet av Snogeröds 
familjejordbrukares förening, vars ordförande Eric Schönström kom
mit på kant med FR-ledningen.41 När det gäller Familjejordbrukarna 
fortsatte de att ta emot ekonomiskt stöd från LRF i utbyte mot en 
annonsplats. Det relativt vänskapliga förhållandet till den stora or
ganisationen blev tydligt när FR firade sitt 50-årsjubileum 1988 och 
uppvaktades av företrädare för LRF.42 

Stridslystna småbrukare 

Att de två småbrukarorganisationerna hade svårt att dra jämnt är inte 
förvånande, eftersom de hade helt olika förhållningssätt till omgiv-

38 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1987:1, s. 5, 7. Från och med 1987 byttes 

LRJF-annonsen ut mot annonser från olika lantbrukskooperativa företag. 1990 kom 

LRF tillbaka på annonsplatsen. 
39 Små- & Familjejordbrukarnas tidning s. 2, 7; 1987:2, s. 10; 1987:4, s. 11-13; 

Småbrukaren 1987:2, s. 12. 
40 Småbrukaren 1987:2, s. 10; 1987:4, s. 7; Små- & Familjejordbrukarnas tidning 

1987:4, s. 6. I samband med utbrytningen antog föreningen namnet Småbrukare i 

Värmland. 
41 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1987:1, s. 2; Småbrukaren 1989:1, s. 3. 
42 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1988:4, s. 3. 
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ningen. Familjejordbrukarna uttryckte sig oftast i ganska diploma
tiska ordalag. Småbrukare i Väst tog däremot så gott som alltid till 
storsläggan, framför allt gentemot LRF och lantbrukskooperationen. 
De anklagades ofta för att i allians med lantbruksnämnderna vilja ut
rota småbönderna och ödelägga landsbygden. 

Även det LRF närstående centerpartiet fick sig en släng av sleven. 
Anders Dahlgren kritiserades för att 1979 års jordförvärvslag givit 
lantbruksnämnderna rätt att stoppa syskonbarns fastighetsköp. Han 
smädades också för de ränte- och etableringsbidrag som infördes un
der hans ministertid och som främst kom storjordbrukare till del. 
Sist men inte minst, framhöll Småbrukare i Väst, var det Dahlgren 
som hade beställt strukturutredningen och centerföreträdaren Len
nart Brunander hade inte reserverat sig mot tanken på strukturplaner. 

"Undrar någon därefter om centern tappar väljare, då de gång på gång 
trampar på själva kärntrupperna i partiet?" skrev den före detta cen
terpartisten Rune Lanestrand.43 

Rune Lanestrand, grundare av Små

brukare i Väst och polemisk redaktör för 

tidningen Småbrukaren. (Foto: Lars-Erik 

Karlsson.) 

Småbrukare i Västs idéer kan sammanfattas i två huvudpunkter, 
nämligen att "arbeta för att alla småbruk bevaras" och att "arbeta för 
ett jordbruk utan gifter och farliga kemikalier". Den första punkten 

43 Småbrukaren 1987:1, s. 3, 23 (citat s. 23). Lanestrand var i början av 1970-talet ak

tiv inom Centerns Ungdomsförbund och starkt engagerad i bland annat EEC-frågan. 

(Lundgren Rydén 2000, s. 133-134.) 
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handlade om att sätta stopp för strukturutredningens förslag och att 
motarbeta lantbruksnämndernas sammanslagningspolitik. Man gjor
de fullständigt klart att småbrukarna inte hade något stöd att hämta 
hos LRF, utan att denna organisation tvärtom tillhörde fiendelägret. 
Den andra punkten kretsade kring uppfattningen att det storskaliga 
kemikaliejordbruket var boven i dramat och att småskaligt jordbruk 
var mer miljovänligt. Småbrukare i Väst ville inte tvinga medlem
marna att odla ekologiskt, men tog tydlig ställning för alternativa od
lingsformer. Att bevara gamla lantraser och växtsorter var också något 
som låg Småbrukare i Väst varmt om hjärtat.44 

En kort tid efter sin tillkomst uppvaktade den nya organisationen 
jordbruksdepartementet för att presentera sig.45 Dessutom lämnade 
Småbrukare i Väst in en begäran om representation vid prisförhand
lingarna. Där fick man avslag, precis som Familjejordbrukarna fått så 
många gånger.46 

I sitt opinionsbildande arbete siktade Småbrukare i Väst, vid sidan 
av strukturutredningen, in sig på frågan om räntebidragen. Det var en 
bidragsform som hade införts 1980 i avsikt att lindra räntekostnaderna 
för skuldsatta bönder. Stigande fastighetspriser och ett högt ränteläge 
medförde nämligen stora svårigheter, särskilt för nyetablerade jord
brukare. Stödet betalades ut under tre år, 1980-1982, till jordbrukare 
med tillfälliga likviditetsproblem. Efter fem år avskrevs halva summan 
och resten skulle amorteras på tio år.47 Invändningen ur småbrukar-
synpunkt var att huvuddelen av bidragen (naturligt nog) gick till jord
brukare med stora gårdar och dito skulder. Pengarna togs emellertid ur 
den avtalspott som alla bönder skulle dela på. Det kunde alltså tolkas 

44 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1986:1, s. 5. 
45 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1984:6, s. 7, 14. Vid uppvaktningen träf

fade delegationen från Småbrukare i Väst statsekreterare Ulf Lönnquist. Enligt Rune 

Lanestrand hade denne först svårt att förstå missnöjet med strukturutredningen, 

eftersom den baserades på ett LRF-krav. Han skall dock ha tänkt om när han för

stod att alla bönder inte tyckte som LRF. (E-post från Rune Lanestrand 11/10 2003.) 

Lanestrand förbiser dock att LRF i sitt remissvar faktiskt sagt nej till utredningens 

förslag. 
46 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1987:1, s. 11-12; Småbrukaren 1987:2, s. 13. 
47 SFS 1980:604, Förordning om tillfälligt räntestöd till jordbruksföretag. 
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som att små bönder tvingades subventionera stora. Familjejordbru

karna protesterade redan 1980 och krävde sedan upprepade gånger att 

bidragen skulle avskaffas.48 När räntestödet upphörde infördes i stället 
ett etableringsbidrag, vilket FR också hade invändningar mot.49 

Familjejordbrukarnas invändningar passerade obemärkt, men 
Småbrukare i Väst tog till helt andra metoder. I den egna tidningen 
drog man i gång en kampanj med inslag av personförföljelse. Från 
lantbruksnämnderna begärde man uppgifter om namnen på alla bi
dragsmottagare och publicerade sedan dessa i en lång artikelserie. 
Nämnderna var först motvilliga att lämna ut uppgifterna, men efter
som det rörde sig om offentliga handlingar hade de inget val. Enligt 
Småbrukaren var de flesta mottagare välbeställda storjordbrukare som 
länge hade gynnats av lantbruksnämnderna och många var dessutom 
ledande personer i LRF. Tidningen beskrev systemet som utmärkt av 
"politiskt mygel och svågerpolitik".50 

Namnpubliceringen gjorde tidningen känd och bidrog säkerligen 
till organisationens medlemstillväxt. Möjligen kan den ha fått ytter
ligare en effekt. Bidragstagarna hade fått uppskov med amorteringen 
ett par år och LRF framförde önskemål om att hela eller delar av bi
dragen skulle efterskänkas. 1990 gjorde Lantbruksstyrelsen klart att så 
inte skulle ske. Rune Lanestrand var nöjd med utgången av ärendet. 
Han drog den inte helt orimliga slutsatsen att det egentligen varit 
meningen att ingen skulle behöva betala tillbaka, men att publiciteten 
gjort det omöjligt.51 

Metoden med namnpublicering tillämpades på ytterligare ett om
råde. Hösten 1988 övertogs skördeskadeskyddet av den LRF-styrda 
Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd, som fick en myndighets-

48 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1980:4, s. 1, 7-8; 1982:4, s. 1, 7; 1983:4, s. 1, 10. 
49 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1982:4, s. 1, 8. 
50 Artiklar med namn på mottagare av ränte- och etableringsstöd publicerades i 

Småbrukaren 1989:1, s. 12-13; 1989:2, s. 5-7, 29; 1989:3, s. 7-9; 1989:4, s. 5, 23; 1990:1, 
s. 5-6; 1990:3, s. 10—11; 1991:1, s. 8 (citat); 1991:3, s. 5; 1991:4, s. 5; 1992:2, s. 5-6. 

51 Småbrukaren 1989:2, s. 5; 1990:1, s. 5; 1990:2, s. 7; 1991:1, s. 8. Reglerna för åter

betalningen fastställdes i Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av rän

testöd (SJVFS 1991:111). 
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funktion på området.52 Redan första året hävdade Småbrukaren att 
utdelningen av ersättning var godtycklig och att det var framstående 
LRF:are som fick mest pengar. Att stiftelsen först inte ville lämna ut 
några namnuppgifter spädde på misstankarna. Efter att frågan givits 
utrymme även i övriga media skrev Småbrukare i Väst till jordbruks
minister Mats Hellström. Skrivelsen var fylld av formuleringar som 
"försäkringsbedrägeri i den högre skolan", "ett system som inbjuder 
till fusk och bedrägeri" och liknande rallarsvingar. Kravet var att LRF 
skulle kopplas bort från handläggningen av skördeskadeskyddet, vil
ket dock inte skedde.53 

Småbrukarna, Familjejordbrukarna och kooperationen 

Vad Småbrukare i Väst hade för uppfattning om LRF och lantbruks
kooperationen kunde ingen hysa några tvivel om. Ett talande exempel 
på aversionen är tolkningen av förkortningen LRF som "Landsbyg
dens Rena Fördärv".54 Familjejordbrukarnas Riksförbunds hållning 
var däremot en blandning av kritik och samarbetssträvan. Vid 1985 års 
LRF-stämma stod frågor om miljö och livsmedelskvalitet i centrum, 
vilket välkomnades av FR:s tidningsredaktör Paul Ramberg: 

Eftersom man nu skall titta närmare på detta problem har vi en större chans 

att få vår röst hörd hos storebror. Och det är nog den väg vi skall gå, tycker 

jag personligen. Vi är ett ganska litet förbund och att få politiker och andra 

bestämmande att verkligen lyssna på oss är svårt. Men kanske vi kan prata 

med LRF - få dem på samma linje i några frågor. Och när de säger något 

lyssnar många på ett helt annat sätt. [ ] 

52 Proposition 1987/88:74. I det tidigare skördeskadeskyddet, som infördes 1961, 

utbetalades ersättning från en fond som förvaltades av Jordbruksnämnden. Att över

låta förvaltningen till "näringen" var ur regeringens synvinkel ett led i den pågå

ende förenklingen av regelverken på jordbruksområdet. (Telefonsamtal med Dag von 

Schantz 14/12 2003.) 
53 Småbrukaren 1989:2, s. 24; 1990:2, s. 5-7; 1990:3, s. 5-7 (citat s. 7); 1990:4, s. 

5-8. Efter hösten 1994 avvecklades skördeskadeskyddet och de kvarvarande medlen i 

fonden överfördes på LRF:s förslag till en ny socialförsäkring för jordbrukare. (Pro

position 1993/94:236.) 
54 Småbrukaren 1992:4, s. 21. 
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Tro nu för all del inte att jag vill att vi helt skall sluta med att säga till 

direkt till regering och riksdag. Det måste vi fortsätta med - men en viktig 

väg är absolut att tala om för LRF vad vi vill.55 

Sådana resonemang uppskattades definitivt inte av Småbrukare i Väst. 
För dem var det uteslutet att samarbeta med LRF såväl i fackliga som 
kooperativa sammanhang. Vid FR:s landsmöte 1986 (Småbrukare i 
Väst tillhörde vid den tiden fortfarande FR) utspann sig en het debatt 
om förhållandet till de ekonomiska föreningarna. Förbundsledningen 
vidhöll att man borde fortsätta att försöka påverka inifrån, medan 
Väst-falangen tyckte att det var meningslöst.56 Några år senare slog 
Rune Lanestrand bestämt fast att det inte fanns någon som helst de
mokrati kvar i lantbrukskooperationen: 

Nej, gå på mötena och säg ifrån och går det inte att stoppa galenskaperna, 

så lämna LRF och kooperationen. Vi som har organiserat oss i Småbrukare i 

Väst har alla tidigare försökt att påverka LRF inifrån, dock utan resultat. 

Vi måste bryta ned de livsfientliga direktörsstyrda monopolen och få till 

stånd sund konkurrens och näringsfrihet.57 

I tidningen Småbrukaren drevs linjen att lantbrukskooperationen 
hade en medveten strategi för att slå ut småbönderna. Koncentra
tionen till ett fåtal stora mejerier medförde längre transporter, vilket 
gjorde att man kunde neka att ta emot mjölk från småleverantörer 
med hänvisning till transportkostnaderna. Många exempel lämnades 
på vad man kallade föreningsrörelsens maffiametoder: nedläggning av 
småmejerier, mängdrabatter, kvantitetstillägg, hämtningsavgifter och 
hundralitersgräns för minsta mjölkleverans. Allt sades ha till syfte att 
slå ut småleverantörerna. Utvägen var att stödja små lokala mejerier 
och slakterier, oavsett om de var privata eller föreningsägda.58 

Även Familjejordbrukarna skärpte i början av 1990-talet sin kritik 
av lantbrukskooperationen, men tillämpade en betydligt mer samar-

55 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:4, s. 12. 
56 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1986:4, s. 7. 
57 Småbrukaren 1990:4, s. 2. 
58 Småbrukaren 1987:1, s. 7; 1987:4, s. 2; 1989:3, s. 10; 1990:3, s. 8-9; 1992:1, s. 6-7; 

1992:4, s. 20; 1993:1, s. 23; 1994:1, s. 13. 
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betsinriktad strategi än Småbrukare i Väst. 1991 aviserade Arla pla
ner på en "stoppavgift" vid hämtning av mjölk. En sådan avgift hade 
redan införts av Skånemejerier och var kännbar för de små leveran
törerna. Dessutom planerade Arla ett nytt prissättningssystem med 
kvantitetstillägg till stora leveranser. FR reagerade med skrivelser där 
man i kraftfulla ordalag framhöll att kooperationens grundprincip var 
lika behandling. I mars 1992 beslutade sig Arias styrelse ändå för att 
införa en stoppavgift, men förslaget om kvantitetstillägg lades på hyl
lan. Aria-ledningen medgav att beslutet påverkats av FR:s och andra 
medlemmars missnöjesyttringar.59 

Familjejordbrukarnas försök att hejda vad man kallade "bonde
kooperationens sönderfall" fortsatte. Man anmälde Arla till Närings
frihetsombudsmannen för stoppavgiften och inför Arias kretsmöten i 
början av 1993 presenterade man en färdigskriven motion som med
lemmarna uppmanades att lämna in. I motionen krävdes inte bara av
skaffad stoppavgift, utan dessutom ett tillägg för små mjölkleveranser. 
Det senare motiverades med att familjejordbruken hade en mer hu
man djurhållning och därför producerade varor med ett "marknadseti-
skt mervärde". Offensiven ledde till att FR:s styrelse inbjöds till Arla 
för diskussioner. Efter mötet var FR-företrädarna förhoppningsfulla 
och nöjda med att påtryckningarna började ge resultat.60 Denna gång 
lyckades Familjejordbrukarnas Riksförbund fånga upp och kanalisera 
en kritisk opinion som var utbredd långt utanför den egna medlems
kretsen. Stoppavgiften kvarstod, men det hade visat sig att det inte var 
helt utsiktslöst att försöka påverka inifrån. 

När missnöjets vågor svallat som högst under 1992 hade man inom 
FR beslutat att starta en "ekonomisk medlemsavdelning". Syftet med 
den var att inleda förhandlingar med handeln och utverka medlems
rabatter vid inköp. Vidare hoppades man att ett via ett samordnat 
utbud kunna pressa fram högre priser från exempelvis mejerierna.61 

59 Små- ér Familjejordbrukarnas tidning 1991:4, s. 1, 9; 1991:8, s. 5—6; 1992:1, s. 5; 

1992:3, s. 6-8. 
60 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1992:5, s. 2; 1992:6, s. 13; 1992:7, s. 7—9; 

1993:1, s. 6. 

Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1992:5, s. 5; 1992:6, s. 16; 1993:4, s. 4. 
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Det skulle alltså ha blivit en sorts alternativ kooperation, något som 
missbelåtna bönder många gånger talat om men aldrig genomfört. 
Den ekonomiska medlemsavdelningen stannade på papperet, föga 
förvånande med tanke på det blygsamma underlag som FR:s med
lemskår utgjorde. Att kritisera den etablerade kooperationen var lätt, 
men att utveckla alternativ var svårare. En bidragande orsak till att 
ansatsen kom av sig kan ha varit att FR faktiskt i viss mån lyckades 
komma till tals med lantbrukskooperationens ledning. 

Ekologiska småbrukare? 

När det gällde jordbrukets miljöfrågor var Familjejordbrukarnas Riks
förbunds linje inte särskilt tydlig. Förbundstidningen innehöll då och 
då artiklar om naturenlig eller "biologisk" odling, men även annonser 
från konstgödseltillverkare. Litteraturtips lämnades om både alterna
tivodling och bästa sättet att använda bekämpningsmedel. 

I ett uttalande från 1979 års landsmöte efterlystes mer forskning 
och rådgivning om alternativa odlingsformer. Motiveringen var dock 
uteslutande pragmatisk: för det första att konsumenterna börjat visa 
intresse för giftfria produkter, för det andra att konstgödsel höll på att 
bli för dyrt.62 Året därpå tog FR ett mer konkret initiativ och beslu
tade att tillsätta ett "odlingsråd". Dess uppgift skulle vara rådgivning 
i syfte att "anpassa odlingstekniken inom jordbruket till de krav som 
dagens samhälle ställer på ökad miljöanpassning, minskad använd
ning av hjälpenergi och ett förbättrat utnyttjande av de gårdsegna re
surserna". På så sätt kunde man "få fram sunda livsmedel med minsta 
möjliga förekomster av gifter". Det handlade alltså inte om helt eko
logiskt jordbruk, men ett klart steg i den riktningen. Att förverkliga 
de ambitiösa planerna skulle kosta mycket pengar. Därför vände man 
sig till jordbruksministern och äskade 100 000 kronor i engångsanslag 
för att bygga upp ett sekretariat samt ett driftsbidrag på 50 000 kronor 
för ett år. Denna begäran avslogs emellertid av regeringen och FR:s 
odlingsråd blev aldrig verklighet.63 

61 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1979:4, s. 1, 6. 
63 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1980:4, s. 10; 1980:6, s. 5 (citat); 1981:2, 
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De följande åren fortsatte FR att med jämna mellanrum uttala 
sig positivt om alternativa odlingsformer, men det rådde ingen större 
enighet om vad sådana innebar. Vid landsmötet 1982 var man över
ens om att konstgödselanvändningen borde begränsas för att minska 
spannmålsöverskottet och övergödningsproblemen. Ett förslag om 
avgift på konstgödsel väckte dock motstånd från medlemmar som 
tyckte att bönderna hade nog av pålagor.64 Utan tvivel rådde under 
1980-talets första hälft en viss begreppsförvirring både bland bönder 
och konsumenter om vad alternativ odling egentligen var. När KRAV 
bildades 1985 i syfte att skapa en enhetlig märkning välkomnades det 
därför av FR.65 

I en kort programförklaring 1991 sade sig Familjejordbrukarnas 
Riksförbund sträva efter "ett ekologiskt jordbruk som överensstäm
mer med naturen".66 I praktiken var inställningen vid den tiden sna
rare ganska skeptisk och ledande FR-företrädare beskrev ekologisk 
odling som mycket arbetskrävande. De påpekade också att det var 
förenat med extra kostnader att använda KRAV-märket, vilket för
sämrade en redan svag lönsamhet.67 När förbundet 1993 antog en ny 
programförklaring fanns ordet "ekologisk" inte längre med, bara en 
formulering om "prima livsmedel utan livsuppehållande gifter vid 
produktionen".68 

I princip tycks de flesta inom FR ha ansett att småskalig produktion 
var miljövänlig och att det räckte med det. För Familjejordbrukarna 
blev således ekologiskt jordbruk aldrig någon huvudprioritering. Man 
fortsatte att hänvisa till miljöskäl för att stärka sina argument om den 
rådande politikens felaktiga inriktning, men de tidiga kontakterna 

s. 3. Satsningen var ett resultat av motioner till landsmötet av Eric Schönström och 
Gunnar Videgård. Den senare var aktiv i FNO och författare till åtskilliga artiklar 
om naturenlig odling i Små- & Familjejordbrukarnas tidning. Efter att regeringen 
avslagit FR:s begäran om stöd till odlingsrådet togs saken upp i en motion av s-riks
dagsmannen Bengt Silfverstrand, men utan resultat. (Motion 1980/81:320; Små- & 
Familjejordbrukarnas tidning 1981:2, s. 1; 1982:1, s. 7, 10.) 

64 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1982:4, s. 1, 7. 
65 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1986:5, s. 9. 
66 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1991:1, s. 15. 
67 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1988:7, s. 3; 1991:5, s. 7. 
68 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1993:5, s. 1. 
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med den ekologiska rörelsen rann ut i sanden. Delvis kan det ha haft 
geografiska orsaker. Det ekologiska jordbruket hade länge sitt star
kaste fäste i mellersta Sverige och endast en obetydlig utbredning i 
FR:s kärnregion Skåne. 

Småbrukare i Väst hade redan från början alternativjordbruk högt 
upp på sin agenda. Föreningen anordnade då och då kurser i "giftfri 
odling" och tidningen Småbrukaren innehöll ofta artiklar i ämnet.69 

Ställningstagandet för alternativodlingen var tydligare än Familjejord
brukarnas, men det var ändå tvetydigt. Det fanns två orsaker till det. 
För det första var flertalet medlemmar och andra småbrukare inte 
alternativodlare och kunde inte förväntas bli det inom överskådlig 
framtid. De flesta i organisationens målgrupp torde ha nöjt sig med 
den traditionella parallellen mellan småskaligt och miljövänligt. 

För det andra hade Småbrukare i Väst, och särskilt den främste ta
lesmannen Rune Lanestrand, en mycket negativ inställning till KRAV. 
Han vände sig framför allt mot att företrädare för LRF satt med i 
KRAV:s styrelse, enligt Lanestrand med det enda målet att motarbeta 
alternativodlingen. Som exempel nämnde han det faktum att KRAV 
nöjde sig med ett års omställningstid, när två år var regeln i de flesta 
andra länder. Det berodde, hävdade han, på att LRF ville ha fram ett 
överskott av spannmål för att skada den ekologiska marknaden. När 
LRF:s avgående VD Thorsten Andersson 1990 valdes till ordförande 
i KRAV beskrev Lanestrand händelsen som att LRF tog över kon
trollorganisationen fullständigt. En annan invändning mot KRAV var 
dess samarbete med fienden lantbruksnämnderna och (från och med 
1991) deras efterträdare länsstyrelsernas lantbruksenheter. Dessutom 
tog KRAV ut höga avgifter och höll sig med otrevliga inspektörer, de
klarerade Lanestrand. Han uppmanade därför de ekologiska odlarna 
att ställa sig utanför KRAV. Kontrollen kunde skötas av biodynami
kernas kontrollförening Demeter, som enligt hans mening var mer 
acceptabel. Ett annat alternativ var att använda en egen märkning och 
sedan sälja direkt till konsumenterna eller butikerna.70 

69 Artikelförfattare var vanligen Gunnar Videgård, som tidigare medverkat i Små-
& Familjejordbrukarnas tidning. 

70 Småbrukaren 1990:1, s. 15; 1990:4, s. 27; 1991:1, s. 25; 1991:4, s. 2; 1992:1, s. 27. 
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Detta var knappast den mest konstruktiva attityden om man var 
inställd på att utveckla den ekologiska produktionen så mycket som 
möjligt. ARF-ordföranden Staffan Ahrén berättar att ARF hade en 
del inledande kontakter med Rune Lanestrand. De ledde dock ing
enstans, eftersom denne var "helt rabiat" och omöjlig att samarbeta 
med. Bland annat anklagade han ARF för att vara lierat med LRF, 
eftersom båda organisationerna satt med i KRAV-ledningen.71 

Den som läst Lanestrands inlägg om KRAV blir inte förvånad över 
Ahréns omdöme. Rune Lanestrand å sin sida vidhåller att KRAV på 
ett tidigt stadium knöts till LRF. Vidare poängterar han att KRAV:s 
höga avgifter utestängde mindre producenter: 

Satsningen på stordriften visar sig i att de ekologiska mjölkgårdarna i dag 
har betydligt fler kor än genomsnittet för övriga. Detta har bl.a. bidragit till 
att små gårdar med liten besättning, som alltid odlat utan växtgifter och haft 
egen gödsel, har slagits ut. Systemet var anpassat till de stora och de mindre 
hade helt enkelt inte råd att gå med.72 

Lanestrand berättar att han och några andra optimistiska medlemmar 
i Småbrukare i Väst deltog i ett förberedande möte inför tillkomsten 
av KRAV. "Vi åkte emellertid bedrövade hem. Det fanns inget intresse 
för en levande landsbygd med många små ekogårdar utan stordriften 
skulle komma in och så blev det tyvärr."73 

Organisationens nuvarande ordförande Åke Karlsson är inte lika 
skeptisk till KRAV. Han betonar att det är varje medlems sak att av
göra om han eller hon skall ansluta sig till kontrollorganisationen el
ler inte. Enligt hans erfarenhet förknippar dock många människor 
KRAV-märkning med höga priser och de sätter större värde på att 
livsmedel är närproducerade. Därför har han lämnat KRAV och säljer 
sina produkter direkt till konsumenterna.74 

Meningsmotsättningen om KRAV illustrerar en konflikt mellan 
småbrukarrörelsens och alternativodlarnas överordnade mål. För 
Småbrukare i Väst var alternativodling inte huvudsyftet, utan främst 

71 Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. 
72 E-post från Rune Lanestrand 13/10 2003. 
73 Ibid. 
74 Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. 
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ett medel för att nå målet att bevara så många små gårdar som möjligt. 
ARF ville bygga ut den ekologiska produktionen och i förlängningen 
styra om hela jordbruket i ekologisk riktning. Det var därför nöd
vändigt att få fram större volymer ekologiska produkter och då måste 
även de stora gårdarna engageras. 

En blick på statistiken visar att det ligger en del sanning i Rune 
Lanestrands påstående att KRAV främst är till för storproducenter. 
År 2001 hade svenska mjölkgårdar i genomsnitt 35 kor, men på de 
KRAV-anslutna gårdarna fanns 42 kor. Inom växtodlingen var skill
naden ännu större: 36 respektive 73 hektar.75 Skillnaden kan förklaras 
med att KRAV:s verksamhet finansieras med avgifter från de anslut
na företagen. KRAV-märket medför ett högre produktpris, men för 
en gård med liten försäljningsvolym täcker inte de ökade intäkterna 
certifieringskostnaden. Visserligen är avgiftssystemet utformat så att 
de stora gårdarna kan sägas subventionera de mindre, men det krävs 
ändå en viss minsta volym för att det alls skall vara någon mening med 
att ansluta sig till systemet. 

Attitydförändring inom LRF 

Bland alternativodlare och småbrukare betraktades LRF allmänt som 
en förkämpe för storskaligt kemikaliejordbruk, en uppfattning som 
inte var helt ogrundad. Exempelvis motsatte sig LRF miljöavgiften på 
handelsgödsel när den infördes på 1980-talet.76 Vid samma tid kunde 
dock en begynnande attitydförändring iakttas. 1985 års stämma antog 
ett miljöprogram som satte upp målen att förse konsumenterna med 
livsmedel av hög kvalitet och att minska jordbrukets negativa miljö
påverkan.77 1989 följdes det upp med ett nytt och mer konkret pro
gram. LRF anslöt sig där till den officiella målsättningen att halvera 
användningen av bekämpningsmedel mellan 1985 och 1990 samt att 
uppnå ytterligare en halvering till 1995.78 

75 KRAV, "Statistik 2001" (hämtat 26/8 2003), www.krav.se/arkiv/statistik_2001/ 
Statistik_2001.pdf; SCB, Jordbruksstatistisk årsbok 2002, tabell 2.1, 2.4, 2.5. 

76 Daugbjerg 1996, s. 100—102. 
77 Lantbrukarnas Riksförbund 1985. 
78 Lantbrukarnas Riksförbund 1989. 
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Trots sina uttalade miljömål gick LRF långt ifrån på samma linje 
som ARF. Det var inte tal om att helt eliminera gifter och handels
gödsel. Det framgår klart av LRF:s miljöstudiebok Den värld vill vi 
ha (1990), där alternativodling endast nämns i förbigående. Hela 
tyngdpunkten läggs i stället på hur användningen av kemiska medel 
skall optimeras och oönskade negativa effekter undvikas.79 ARF:s då
varande ordförande Staffan Ahrén beskriver LRF:s attityd vid denna 
tid som ointresserad snarare än negativ. När alternativodling kom på 
tal reagerade företrädare för organisationen ungefär på följande vis: 
"Jaja, om det nu finns en marknad för ekologiska livsmedel så skall de 
naturligtvis produceras i Sverige, men det där sköter ju ni alternativ
odlare så bra själva."80 

I november 1989 presenterade LRF en analys av det svenska jord
brukets möjligheter att stå sig i konkurrensen vid en eventuell an
slutning till EG. Där framhävdes de goda utsikterna att sälja svenska 
livsmedel på den europeiska marknaden genom en profilering på 
miljövänlig produktion och oförstörd natur.81 När det gällde den 
svenska marknaden visade undersökningar att konsumenterna litade 
på svenskproducerad mat och det var något LRF tog fasta på. Som 
komplement till de tidigare miljöprogrammen antogs 1992 ett konsu-
mentpolitiskt handlingsprogram, "Sveriges bönder — steget före". En 
massiv reklamkampanj på temat "Sveriges bönder på väg mot värl
dens renaste jordbruk" inleddes. Syftet var både att ytterligare stärka 
förtroendet hos de svenska konsumenterna och att förbättra förutsätt
ningarna för livsmedelsexport.82 

Alternativodlarna var måttligt förtjusta i kampanjen. I en annons 
undertecknad "Sveriges bönder" påstod nämligen LRF att använd
ningen av bekämpningsmedel halverats. Det var en sanning med mo
difikation. Tidningen Alternativodlaren påpekade att minskningen 
var skenbar och berodde på att man övergått till mer koncentrerade 

79 Lantbrukarnas Riksförbund 1990. 
80 Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. 
81 Lundgren Rydén 2000, s. 174. 
82 LRF, Lantbruksåret 1990, s. 14-16; LRF, Verksamhetsberättelse 1991, s. 5; LRF, 

Verksamhetsberättelse 1992, s. 1, 4, 11; LRF, "Sveriges bönder - steget före" (odaterad); 

Land Lantbruk 1992:24, s. 3; 1992:25, s. 15. 
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preparat. Den besprutade arealen hade inte alls minskat, snarare tvärt
om.83 

Trots allt bedömde ARF det som mest fruktbart att försöka sam
arbeta med LRF. I mars 1992 möttes representanter för de båda orga
nisationerna och kom överens om att i fortsättningen sammanträffa 
en gång om året.84 Det blev inledningen på ett närmare samarbete, även 
om ARF fortsatte att då och då uttrycka tvivel på allvaret i LRF:s mil
jöengagemang. Tillsammans med miljöstiftelsen Det Naturliga Steget 
utarbetade organisationerna en konsensusrapport med titeln Den 
livsviktiga näringen. Där diskuterades vad som krävdes för att göra 
jordbruksproduktionen kretsloppsbaserad och långsiktigt hållbar. De 
förslag som framfördes var långtgående och det ekologiska jordbruket 
framställdes som en förebild.85 Skriften gav inget större eko när den 
publicerades 1993, men genom att betona vad ekologiska och konven
tionella bönder hade gemensamt lade den grunden till en fördjupad 
dialog.86 

Småbrukarorganisationerna och medlemmarna 

Medlemsantalet i Familjejordbrukarnas Riksförbund hade 1990 
krympt till 770 personer.87 Samgåendet med Böndernas Intressefören
ing 1993 medförde en ökning med "några hundra" nya medlemmar, 
men de allra flesta av dessa försvann snart igen.88 Organisationens re
dan svaga ställning förbättrades inte av att den drabbades av interna 
stridigheter. 

Under Småbrukarnas Riksförbunds första och mest aktiva tid var 

Sj Alternativodlaren 1992:2, s. 4. 
84 Alternativodlaren 1992:4, s. 26. 
85 Det Naturliga Steget 1993. Staffan Ahrén karakteriserar rapportens innehåll som 

"oerhört radikalt" och finner det märkligt att LRF faktiskt ställde sig bakom den. 
(Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002.) 

86 Ekologiskt Lantbruk 1995:4, s. 5; 1996:9, s. 5; 1996:10, s. 26. 
87 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1991:4, s. 9. Detta är den enda säkra med

lemssiffra för 1990-talet som hittats. 
88 Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 12/5 1998 och Kerstin Rolleberg 7/10 

2003. 
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sekreteraren (Waldemar Svensson, 1938—1954) den drivande kraften 
och ordföranden spelade andrafiolen. Sedan blev förhållandet det om
vända, men i och med valet av Guy Allan Svensson till sekreterare 1991 
förändrades ordningen igen. Efter hans tillträde ökade FR:s aktivitet 
och en mängd uttalanden och skrivelser till olika myndigheter produ
cerades. Samtidigt ökade samarbetssvårigheterna inom styrelsen och 
1993 utbröt en öppen schism. En falang ledd av Svensson kritiserade 
förbundstidningen och dess redaktör Paul Ramberg, medan denne 
fick stöd av ordföranden Henning Sjunnesson. I slutet av året blev 
striden så infekterad att ordföranden och redaktören tillfälligt lämna
de sina uppdrag. Vid landsmötet följande sommar slätades de värsta 
motsättningarna över. Sjunnesson avgick och till ny ordförande valdes 
Sven-Ingvar Hansson.89 Denne höll en låg profil och den kommande 
tioårsperioden var Guy Allan Svensson den helt dominerande perso
nen i FR:s ledning. 

Guy Allan Svensson, stridbar sekreterare i Familjejordbru

karnas Riksförbund. (Foto: Kerstin Rolleberg.) 

89 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1993:7, s. 1, 14-15; 1993:8, s. 5; 1994:1, s. 7; 

1994:3, s. 7—8. Konflikten med redaktör Ramberg, som också ägde tryckeriet, löstes 

genom att Svensson från och med nr 8/1995 tog över redaktörskapet och tryckningen. 
Dessvärre medförde det också att tidningen i fortsättningen inte skickades till Kung

liga Biblioteket. 
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Figur 4.2. Ordförande och sekreterare i SR/FR 1938-

Ordförande Sekreterare 

Alfred Andersson 1938-1946 Waldemar Svensson 1938-1954 

Karl J. Sandberg 1946-1958 Justus Lindgren 1954-1959 

Harry Larsson 1958-1974 Karl Persson 1959-1970 

Eric Schönström 1974-1978 Ann-Marie Nilsson 1970-1990 

John Svensson 1978-1986 Greta Eriksson 1990-1991 

Henning Sjunnesson 1986-1994 Guy Allan Svensson 1991-2003 

Sven-Ingvar Hansson 1994-2003 Kerstin Rolleberg 2003-

Guy Allan Svensson 2003-

Även Småbrukare i Väst hade sin beskärda del av interna problem. 
Hösten 1987 inkallades en extrastämma efter att en av revisorerna 
och två styrelsemedlemmar skrivit kritiska insändare i lokaltidning
arna om styrelsens hantering av ekonomin. Efter en hetsig debatt slöt 
stämman upp bakom ordföranden Rune Lanestrand och uteslöt de 
tre oppositionella.90 

Sprickan i organisationen kommenterades skadeglatt i Små- & 
Familjejordbrukarnas tidning, som menade att det var typiskt Lane
strand att utesluta den som vågade ifrågasätta honom: 

Styrelsen är inte handlingsförlamad, säger Rune Lanestrand. Och det kan 
man kanske hålla med om. En styrelse med honom i spetsen blir nog aldrig 
handlingsförlamad, bara den gör som han vill.. .9I 

90 Småbrukaren 1987:4, s. 18-19. Kritiken gällde att ordföranden och kassören fat
tat beslut om inköp av en dator för 35 000 kronor utan att koppla in hela styrelsen. 

91 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1987:6, s. 8. 
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Figur 4.3. Ordförande i Småbrukare i Väst/Förbundet Sveriges 
Småbrukare 1984-

Rune Lanestrand 1984-1990 

Arne Alexandersson 1990-1993 

Jerker Andersson 1993-1994 

Börje Larsson 1994-1996 

Åke Karlsson 1996-

Turbulensen 1987 bromsade inte organisationens stadiga tillväxt. Till 
skillnad från FR hade Småbrukare i Väst en klart positiv medlemsut

veckling. Efter några år var man dubbelt så många som Familjejord
brukarna och 1994 var medlemsantalet uppe i 4 300. 

Diagram 4.1. Antal medlemmar i Småbrukare i Väst/Förbundet 
Sveriges Småbrukare 1985—2003 

8000 
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Källor: Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985-1986; Småbrukaren 1987-1997; E-

post från Inger Karlsson 8/11 2003. 

De nya medlemmarna fanns i många olika delar av landet. Småbru
kare i Väst arbetade målmedvetet med att förmedla sitt budskap ge-
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nom att skicka ut tidningen Småbrukaren till alla småbönder i ett 
län i taget. Det resulterade 1992 i tillkomsten av en Skåne-avdelning, 
med FR-utbrytarna i Snogeröd i spetsen. 1995 tillkom en avdelning i 
Östergötland och en i Jämtland.92 

Den organisationsstruktur som började växa fram var ganska lös, 
vilket var fullt medvetet. Den nya småbrukarrörelsen var tänkt att ha 
karaktären av ett nätverk med tidningen som sammanhållande länk. 
Lokalavdelningarna var relativt självständiga och uppmuntrades att ta 
egna initiativ.93 Även den fristående (tidigare FR-anslutna) föreningen 
Småbrukarna i Värmland fanns med i utkanten av nätverket. Struktu
ren skilde sig klart från Småbrukarnas/Familjejordbrukarnas Riksför
bund, som redan från början varit uppbyggt enligt den traditionella 
svenska folkrörelsemodellen med lokalföreningar och länsförbund. 

Den geografiska expansionen för Småbrukare i Väst aktualiserade 
frågan om organisationens namn. Redan 1989 diskuterades namnfrå
gan på årsmötet, men beslutet sköts på framtiden. Anmärkningsvärt 
är att det namnförslag som då förelåg var "Småbrukarnas Riksför
bund"! Idén att stjäla konkurrentens tidigare namn hade framförts 
av föreningen i Snogeröd och var uppenbarligen den före detta FR-
ordföranden Eric Schönströms försök att hämnas för någon gammal 
oförrätt.94 1995 ansågs tiden mogen för ett rikstäckande namn och 
beslutet blev att byta till Förbundet Sveriges Småbrukare.95 

92 Småbrukaren 1992:1, s. 4; 1992:3, s. 6; 1995:2, s. 10-11; 1995:3, s. 7. 
93 Småbrukaren 1993:4, s. 13; 2003:3, s. 27. 
94 Småbrukaren 1989:2, s. 3, 11-12. 
95 Småbrukaren 1995:2, s. 6. Namnet Förbundet Sveriges Småbrukare skulle kunna 

förkortas till FSS, men den enda kortform som används är "Småbrukarna". Därför 
används den beteckningen även i denna bok. 
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5. Politisk berg- och dalbana 

1980-talets tilltagande offentliga debatt om jordbruket och maten 
handlade, förutom om livsmedelskvalitet, mest om priser och över
skott. Det invecklade regleringssystemet och producentintressets 
starka ställning, i kombination med bristande konkurrens inom livs
medelsindustrin och handeln, pekades ut som orsaker till de höga 
matpriserna i Sverige. Dessutom medförde den växande överproduk
tionen av framför allt spannmål (i början av åttiotalet omkring en 
miljon ton per år) en samhällsekonomisk förlust. Världsmarknadspri
set låg betydligt lägre än det svenska producentpriset och omfattande 
exportsubventioner var nödvändiga. Därför höjdes nu röster för att 
avskaffa gränsskyddet och regleringsapparaten, lämna fritt spelrum åt 
marknadsmekanismerna och skära ner åkerarealen.1 

Året efter socialdemokraternas återkomst till makten 1982 tillsattes 
en ny utredning, 1983 års livsmedelskommitté. Regeringen började i 
detta sammanhang medvetet att använda beteckningen livsmedelspo
litik istället för jordbrukspolitik för att markera konsumentintressets 
ökade vikt. 1984 lade kommittén fram sitt huvudbetänkande och i 
juni 1985 fattades ett riksdagsbeslut om nya riktlinjer för livsmedels
politiken.2 

Overskottsbegränsning och grönare jordbrukspolitik 

1985 års beslut syftade till att skapa balans mellan produktion och ef
terfrågan. Jordbruksnäringen förväntades på egen hand kunna kom
ma tillrätta med spannmålsöverskottet genom alternativ användning 

1 En inflytelserik debattbok som drev en sådan linje var den tidigare nämnda Bo
lin, Meyerson &C Ståhl 1984. En annan var Hedlund & Lundahl 1985. Om denna 
debatt se även Palmgren 1985 samt Daugbjerg 1996, s. 132-133. 

2 SOU 1984:86; Proposition 1984/85:166; Micheletti 1990, s. 103-106; Öberg 1994, 
s. 196-197. 
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av åkermarken, exempelvis energiproduktion. Under fem år skulle 
statskassan stå för 40 procent av exportförlusterna, men sedan skulle 
näringen själv få bära hela kostnaden för överskottet. LRF proteste

rade och ansåg att staten borde ta ekonomiskt ansvar för all över

skottsproduktion. Liksom 1971 anordnades stora demonstrationer, 
men denna gång lyckades inte LRF påverka beslutet.3 

Det visade sig snart att livsmedelskommittén hade underskat
tat kostnaderna för överskottet med flera hundra miljoner kronor. 
Överproduktionen fortsatte att stiga och på grund av snabbt fallande 
världsmarknadspriser skenade exportförlusterna i väg. 1986 tillsattes 
den så kallade spannmålsgruppen som bestod av statstjänstemän och 
LRF-företrädare. Gruppen presenterade ett förslag om ersättning till 
bönder som lade mark i träda i stället för att odla den, ett program 
kallat Träda 8/.4 Dessutom föreslogs bidrag till skogsplantering och 
odling av energiskog.5 Åtgärderna var dock otillräckliga för att kunna 
råda bot på överskottsproblemet. LRF-representanterna i spannmåls
gruppen tog därför initiativ till Omställning po. Det var ett program 
för ekonomisk kompensation till jordbrukare som förband sig att 
använda åkermark till annat än spannmålsodling. LRF propagerade 
för Omställning 90 bland sina medlemmar och 260 000 hektar kon-
trakterades. Det ledde till att spannmålsöverskottet minskade med 
700 000 ton, alltså nästan en halvering.6 

Under 1980-talet togs också några små steg mot en "grönare" svensk 
jordbrukspolitik.7 Miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpnings
medel infördes 1984. Intäkterna utnyttjades bland annat till forskning 
om miljövänliga odlingsformer och till rådgivning om effektivare ke
mikalieanvändning. 1987 antogs ett handlingsprogram som gick ut 
på att kemikalieförbrukningen, mätt i aktiv substans, skulle minskas 

3 SOU 1984:86, s. 49; Daugbjerg 1996, s. 128-129; Flygare & Isacson 2003, s. 

245-247. 
4 Ds Jo 1986:2. 
5 Ds Jo 1986:6. 
6 Ds Jo 1987:2; LRF, Lantbruksåret 1987, s. 25; Lantbruksåret 1988, s. 23; Micheletti 

1990, s. 123-124. 
7 För en utförlig redogörelse för dessa åtgärder, se Vail, Hasund & Drake 1994, 

kap. 7. 
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Det växande spannmålsöverskottet stod i centrum för 1980-talets jordbrukspolitiska de
batt. (Foto: författaren.) 
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med hälften till år 1990 jämfört med åttiotalets första hälft. Två år 
senare höjdes ambitionsnivån till att förbrukningen 1995 skulle ha 
halverats ytterligare en gång.8 

Ett försök att koppla samman miljömål och överskott gjordes med 
den så kallade intensitetsutredningen 1987. Den hade i uppdrag att 
undersöka om spannmålsöverskottet kunde minskas genom lägre in
tensitet i odlingen. Utredningen föreslog en fördubbling av miljöav
gifterna, vilket genomfördes 1988.9 Ett annat grönt inslag i jordbruks
politiken var de så kallade NOLA-bidragen för vård av värdefulla 
odlingslandskap. Bidrag lämnades även för anläggning av våtmarker, 
häckar och trädplanteringar i syfte att skapa ett mer varierat landskap 
och ökad biologisk mångfald.10 

Reaktioner på de nya signalerna 

De mindre bondeorganisationernas kommentarer till den begynnan
de jordbrukspolitiska omorienteringen och 1985 års beslut varierade 
betydligt. Familjejordbrukarnas Riksförbund ansåg att jordbruksnä
ringen måste få lov att producera så mycket den kunde. För att elimi
nera animalieöverskottet borde man stimulera konsumtionen genom 
att slopa matmomsen, medan spannmålsöverskottet kunde användas 
som bistånd." Böndernas Intresseförening underströk ännu tydliga
re att landets produktionsresurser borde utnyttjas maximalt och att 
exportförlusterna skulle kompenseras till hundra procent av staten. 
Enligt BIF var en sådan politik bra både för sysselsättningen och ur 
nationalekonomisk synvinkel.12 Sannolikt skulle det ha varit svårt att 
hitta en nationalekonom som instämde i det resonemanget. 

Varken FR eller BIF nämnde ett ord om miljöaspekterna. Små
brukare i Väst (som vid denna tid fortfarande ingick i FR) framhöll 
däremot att livsmedelskommittén borde ha gjort en koppling mellan 

8 Vail, Hasund & Drake 1994, s. 144, 159. 
9 Ds Jo 1987:3. 
10 Vail, Hasund & Drake 1994, s. 162—165. NOLA stod för Naturvårdsinsatser i 

odlingslandskapet. 
" Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1983:7, s. 1, 18—19; 1985:2, s. 12. 
12 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1983:3, s. 10. 
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överskottet och produktionsmetoderna. Lösningen på problemen låg 
i en jordbrukspolitik som prioriterade miljövänliga småbruk istället 
för det kemikaliefixerade storjordbruket: 

Tar vi bort alla farliga gifter, antibiotika, kemikalier och djurfabriker slipper 

vi dels överskottet och dels får vi livsmedel med högre kvalité, en levande 

jord, mindre förgiftade vattendrag och friskare både djur och människor.'3 

När intensitetsutredningen gick ut på remiss hade Familjejordbru
karna ändrat uppfattning i så måtto som att de medgav att spann
målsöverskottet var ett problem. De ansåg dock att det kunde lösas 
genom satsningar på etanoltillverkning och ökad odling av vall och 
sockerbetor. Förslaget om höjda avgifter på bekämpningsmedel kom
menterade man inte, men man avvisade höjningen på handelsgödsel.14 

Organisationens yttrande låg väl i linje med dess tidigare hållning att 
småskalighet i sig var en garanti för miljövänlig produktion. Det av
speglade förhållandet att de flesta av organisationens medlemmar inte 
använde några större mängder bekämpningsmedel, men att de helst 
inte avstod från konstgödning. 

Småbrukare i Väst förordade i sitt yttrande om intensitetsutred
ningen att växtgifter skulle förbjudas helt och att miljöavgiften på 
handelsgödsel skulle höjas mycket kraftigt. Intäkterna borde överföras 
till alternativodlarna i form av brukarbidrag.'5 Detta var en ganska 
extrem ekologisk ståndpunkt. Småbrukare i Väst gick till och med 
längre än ARF som inte krävde något bekämpningsmedelsförbud. En 
annan ytterlighet bland remissvaren kom från LRF som helt motsatte 
sig miljöavgifterna. FR valde en medelväg. Det är tveksamt om led
ningen för Småbrukare i Väst verkligen hade medlemmarna med sig 
i det här fallet. Rune Lanestrand medgav några år senare att organisa
tionens inställning till kemiska medel var "svårsmält bland en del av 
våra medlemmar och sympatisörer".16 Sannolikt tyckte många, i likhet 
med FR:s medlemmar, att småskaligt var lika med milj ovänligt. 

'3 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1985:2, s. 13. 
14 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1987:8, s. 12-13; 1988:1, s. 8, 10. 
15 Småbrukaren 1988:1, s. 9. 
16 Småbrukaren 1991:4, s. 2. 
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Vitt skilda meningar framkom också när det gällde omställnings
programmen. I Träda 87 fanns en lägsta gräns för bidrag på 15 hektar, 
vilket uteslöt de små gårdarna. Familjejordbrukarna ville gärna få del 
av bidragen och krävde en ändring. I Omställning 90 sänktes grän
sen till tre hektar, men FR betraktade även det som för högt.17 Dessa 
synpunkter framfördes tämligen försynt i ett brev till jordbruksminis
tern, men i tidningen Småbrukaren lät tongångarna annorlunda. Där 
fastslog man att Omställning 90 ensidigt gynnade storjordbrukare i 
slättbygd, medan det enda småbrukarna erbjöds var skogsplantering. 
På det sättet medverkade programmets initiativtagare LRF, enligt 
Småbrukare i Väst, till ett lönnmord på jordbruket i glesbygden.18 

Alternativodlarnas Riksförbund höll de första åren efter sin till
komst en ganska låg profil och ägnade det mesta av sina krafter åt 
att bygga upp KRAV:s verksamhet. Utåt agerade ARF inte särskilt 
mycket på egen hand, utan främst via Samarbetsgruppen för Alternativ 
Odling (SAO). Den hade bildats 1982, alltså redan före ARF:s till
komst, och bestod ursprungligen av FOBO, Biodynamiska förening
en och Miljöförbundet.19 Samarbetsgruppen hade uppfattningen att 
jordbrukspolitiken utmärktes av brist på helhetssyn och att en åtgärd 
som Träda 87 var ett tydligt exempel på det. En mer långsiktig lösning 
på överskotts- och miljöproblemen vore i stället en allmän sänkning 
av jordbrukets intensitet och en satsning på alternativodling. Följakt
ligen förespråkade SAO såväl kraftigt höjda miljöavgifter på kväve
gödsel och bekämpningsmedel som omläggningsstöd och prisstöd till 
alternativodlare.20 

Så småningom började ARF agera mer självständigt i jordbruks
politiken och antog hösten 1988 ett jordbrukspolitiskt program, sam
manfattat i fyra punkter: 

17 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1988:2, s. 3; 1988:6, s. 13. 
18 Småbrukaren 1988:1, s. 13. 
19 Lindholm 2001, s. 53; Alternativodlaren 1986:2, s. 6, 10; Telefonsamtal med Staf

fan Ahrén 17/1 2002. 
20 Alternativodlaren 1986:4, s. 6-8; 1988:2, s. 28-29. 
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1. ekonomiskt stöd till jordbrukare som lade om till alternativ
odling 

2. höjda avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel 
3. "arealbunden djurhållning", det vill säga att en gård (eller 

grupp av samverkande gårdar) inte skulle få ha fler djur än 
som kunde försörjas av den egna foderproduktionen 

4. stödet till forskning, rådgivning och utbildning borde inriktas 
på alternativodling.21 

Omläggningsbidrag skapar ekologisk tillväxt 

Andra hälften av 1980-talet bjöd på ett fördelaktigt politiskt klimat 
för ekologiska idéer. Inte minst visade det sig vid valet hösten 1988, 
då miljöpartiet för första gången tog plats i riksdagen. Det faktum 
att valrörelsen dominerades av miljöfrågor fick regeringen att agera. 
Staffan Ahrén, som var ordförande i Alternativodlarnas Riksförbund, 
blickar tillbaka: 

Varje departement skulle ha en miljöfråga att driva. För jordbruksdeparte
mentet blev omläggningsstödet en sån där symbolfråga. Efter snart sagt varje 
valmöte ute i landet lät Mats Hellström fotografera sig ute på en ekologisk 
gård för lokalpressen.22 

Regeringen gav Lantbruksstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett omlägg
ningsbidrag, avsett att täcka en del av kostnaderna vid övergången till 
alternativodling. ARF och samarbetsgruppen var glatt överraskade, 
eftersom de vid sina kontakter med departementet inte tyckte sig ha 
mött något större gehör för tanken på ett omläggningsbidrag. Glädjen 
grumlades emellertid av jordbruksministerns besked att stödet enbart 
skulle betalas ut till nya alternativodlare, inte till dem som redan lagt 
om produktionen. Det fick de etablerade alternativodlarna att resa 
ragg. De framhöll med skärpa att de lagt ned både tid och pengar på 

21 Alternativodlaren 1988:6, s. 7-10; 1989:1, s. 16-17. 
22 Ekologiskt Lantbruk 1996:9, s. 7. 
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att utveckla produktionsmetoder och bygga upp en kontrollapparat. 
Nu skulle de tvingas konkurrera på ojämlika villkor med nytillkomna 
odlare. För att uppmärksamma situationen utlyste ARF i samarbete 
med Samodlarna en leveransbojkott strax före valet, varpå regeringen 
backade och förklarade att det hela varit ett missförstånd. Stöd skulle 
utgå både till redan omlagd areal och till areal som nyanmäldes under 
1989. Högst sannolikt hade påtryckningsaktionen betydelse för om
prövningen av beslutet.23 

Det nya stödet infördes 1989 och innebar en treårig ersättning med 
samma belopp per hektar som i Omställning 90.24 Det medförde att 
antalet KRAV-kontrollerade alternativodlare steg från 665 till 1 588 
mellan åren 1988 och 1990. Den ekologiska arealen ökade under sam
ma tid från 8 600 till 28 500 hektar.25 

En annan konsekvens av omläggningsstödet var att ARF:s med
lemsantal växte från omkring 450 till 1 300.26 Omkring 1990 inleddes 
också en utbyggnad av ARF:s distriktsorganisation. Under 1980-ta-
let hade avdelningar funnits endast i Värmland, Södermanland och 
Gotland, men vid tiden för 1994 var antalet avdelningar uppe i 17. År 
2003 fanns 22 avdelningar som täckte hela landet med undantag av 
Blekinge.27 Tillströmningen av medlemmar genererade större ekono
miska resurser och för första gången hade organisationen möjlighet 
att ge förbundssekreteraren och tidningsredaktören lön, om än bara 
på deltid.28 Därmed förbättrades också organisationens chanser att 
spela en aktiv roll i det jordbrukspolitiska nätverket. 

23 Alternativodlaren 1988:9, s. 4-5; Land Lantbruk 1988:35, s. 42; 1988:37, s. 42. 
24 Svensson 1991, s. 7-8, 46-48; SFS 1989:11, Förordning om stöd till alternativ od

ling, Land Lantbruk 1988:45, s. 54; Alternativodlaren 1988:11-12, s. 6. Stödbeloppet 
varierade mellan olika län, från 700 kr/hektar i Norrbotten till 2 900 i Malmö. 

25 KRAV, "Statistik 2000", tabell 1 b (hämtat 8/3 2004), www.krav.se/arkiv/statis-
tik/Stat2000.pdf 

26 Alternativodlaren 1990:3, s. 30-31. Av de 1 300 medlemmarna var omkring 800 
aktiva jordbrukare. 

27 Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelser 1989—2003; Ekologiskt Lant
bruk 2004:1, s. 27. 

28 Alternativodlaren 1990:3, s. 29. 
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Diagram 5.1. Antal medlemmar i ARF/Ekologiska Lantbrukarna 
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8 o 
»o o o 

Källor: ARF/Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelser; Alternativodlaren 

1991:3, s. 54; 1993:4, s. 46. 
Anm. För 1991 saknas uppgift. Siffran har uppskattats till 1 420, genomsnittet för åren 

1990 och 1992. 

Alternativodlarna släpps in i värmen 

I samband med beslutet om omläggningsstödet hösten 1988 inrättade 
Lantbruksstyrelsen ett Alternativodlingsråd. Där fick alternativodlar
nas organisationer plats sida vid sida med LRF, frukt- och grönsaks
branschen, handeln och forskningen.29 När Lantbruksstyrelsens och 
Jordbruksnämndens slagits samman till Jordbruksverket 1991 ombil-
dades det till Rådet för ekologisk odling}0 Enligt ARF:s representant 
Staffan Ahrén fungerade rådet främst som ett forum för ömsesidigt 
informationsutbyte och några beslut med större ekonomisk räckvidd 
fattades inte. Även om de ekologiska företrädarnas inflytande alltså 
inskränktes till detaljer kan lantbruksmyndigheterna sägas ha bemött 
dem positivt.31 

^ Alternativodlaren 1988:9, s. 4; 1988:11/12, s. 7. 
30 Alternativodlaren 1991:12, s. 38; 1992:2, s. 30. 
31 Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. Redan 1985 hade Lantbruksstyrel

sen låtit en representant för SAO ingå i en arbetsgrupp för frågor om alternativrådgiv-
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Det kan noteras att Småbrukare i Väst ansökte om en plats när rå
det skulle tillsättas, men fick avslag. Tidningen Småbrukaren påpeka
de att "flera organisationer med anknytning till LRF" fått plats, vilket 
säkerligen bland annat syftade på ARF. Tolkningen var given: "Det 

gamla etablissemanget slår med alla medel vakt om sin position".32 En 
enligt min bedömning mer sannolik förklaring är att myndigheten 
inte räknade med att Småbrukare i Väst hade några resurser av värde 
att tillföra det ekologiska nätverk som höll på att ta form. 

ARF:s snabba tillväxt under åren 1988-1989 ledde till en ompröv
ning av dess förhållande till de övriga organisationerna i Samarbets
gruppen för Alternativ Odling. Vid årsmötet i mars 1989 beslutade 
ARF att ta initiativ till en nedläggning av SAO. När de andra organi
sationerna vägrade gå med på det lämnade ARF samarbetsgruppen. 
ARF motiverade detta drag med att alternativodlarrörelsen vuxit och 
blivit mer professionell. I denna nya situation krävdes en mer renod
lad yrkesorganisation. En bidragande orsak till ARF:s agerande kan ha 
varit att motsättningar om kontrollreglerna mellan KRAV och biody
namikerna länge hade förgiftat samarbetsklimatet i SAO.33 

Omläggningsstödet innebar både ett politiskt erkännande och en 
kvantitativ expansion. ARF framstod nu som en självmedveten orga
nisation på väg att börja spela en aktiv roll i det jordbrukspolitiska 
nätverket. För ARF var det naturligtvis en välkommen utveckling, 
men den kunde också bli en komplikation. En institutionaliserings-
process hade inletts som på sikt skulle kunna orsaka en konflikt mel
lan ideal och verklighet. Denna tendens kunde förstärkas om de nya 
medlemmarna främst drevs av ekonomiska motiv. 

ning. SAO hade även ett visst inflytande när pengar från miljöavgifterna fördelades 
till forskning, rådgivning och kontrollverksamhet. (Alternativodlaren 1986:2, s. 10; 

1987:2, s. 12, 17.) 
32 Småbrukaren 1989:2, s. 14. 
33 Alternativodlaren 1989:3, s. 30; 1989:5, s. 4, 29-30; 1990:3, s. 30-31. 
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Radikal avreglering 

Stödprogram som Träda 87 och Omställning 90 var mycket kostsam
ma, men lyckades ändå inte eliminera spannmålsöverskottet. Många 
ekonomer fortsatte därför att plädera för att marknadsanpassning var 
den enda förnuftiga långsiktiga lösningen. Ett omdebatterat inlägg på 
det temat var den så kallade ESO-rapporten. Författaren Gunnar Wet-
terberg konstaterade att jordbruksstödet var en tung börda för konsu
menterna och för hela samhällsekonomin. Även för jordbruksnäringen 
själv hade regleringen negativa konsekvenser i form av miljöbelastning, 
sneda regionalpolitiska effekter och orättvis inkomstfördelning. Wet-
terberg skisserade upp ett alternativ bestående av sänkt gränsskydd, 
avreglerad inhemsk marknad och ett differentierat brukarstöd.34 

Regeringen och oppositionspartierna hade olika uppfattningar om 
ESO-rapporten, men alla var vid det här laget eniga om behovet av 
marknadsinriktade reformer. I december 1988 tillsattes Livsmedelspo
litiska arbetsgruppen (LAG-utredningen) som fick i uppdrag att lägga 
fram ett reformförslag. Arbetsgruppen bestod till skillnad från sina fö
regångare enbart av företrädare för riksdagspartierna och departemen
tet. LRF-representanter fick endast delta som adjungerade ledamöter 
med liten möjlighet att påverka utredningens förslag.35 

LRF reagerade mycket negativt på Wetterbergs rapport och me
nade att följden av förslagen skulle bli en våldsam nedläggningsvåg.36 

Ganska snart insåg dock LRF-ledningen att stora förändringar var 
oundvikliga och drog slutsatsen att det var bättre att förekomma än 
att förekommas. Ordföranden Bo Dockered genomdrev en snabb och 
uppseendeväckande omorientering, det så kallade "spårbytet". LRF 
gav upp en del av motståndet mot en avreglering och ville till och med 
låta en halv miljon hektar åker ställas om till annan produktion. Med 
en förändrad attityd hoppades man kunna påverka det kommande 
riksdagsbeslutet så att jordbruksnäringen skulle få en rejäl ekonomisk 
kompensation och en lång övergångstid.37 

34 Ds 1988:54. 
35 Micheletti 1990, s. 184; Oberg 1994, s. 199, Daugbjerg 1996, s. 135-136. 
36 Öberg 1994, s. 198; Land Lantbruk 1988:41, s. 43, 45-46. 
37 Öberg 1994, s. 199-206; Flygare & Isacson 2003, s. 251-252. 
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ESO-rapporten ip88 väckte kraftiga reaktioner. Lokala LRF:are "hämnades"på förfat
taren Gunnar Wetterberg genom att plantera gran på åkrarna runt hans sommarstuga. 

(Teckning av Lennart Rydén i Land Lantbruk 1988:41.) 

Under inflytande av det rådande marknadsliberala samhällsklima
tet var emellertid utredningen inställd på en ännu mer långtgående 
reform. I betänkandet, som presenterades hösten 1989, föreslogs en 
stegvis sänkning av gränsskyddet och en fullständig avveckling av 
prisregleringarna inom landet. Priserna skulle i framtiden sättas av 
marknaden och inte genom centrala förhandlingar. Dessutom skulle 
det, genom att exportstödet slopades, bli ointressant att producera 
utöver efterfrågan. För att i någon mån kompensera bönderna för 
de förutsedda inkomstminskningarna förespråkades ett arealbaserat 
inkomststöd, men endast under tre år.38 

Vid den fortsatta behandlingen gick såväl regeringen som jord-

38 Ds 1989:63; Hermansson 1993, s. 386; Vail, Hasund & Drake 1994, s. 182-186; 

Öberg 1994, s. 206-207; Daugbjerg 1996, s. 136-137. 
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bruksutskottet LRF delvis till mötes och förordade mer generösa 
övergångsåtgärder. Bland annat förlängdes inkomststödet till fem år 
och omställningsbidrag infördes för åkermark som permanent lades 

om till annan användning. Riksdagen kunde därefter i juni 1990 fatta 
ett i det närmaste enigt beslut. Det enda parti som röstade nej var 
miljöpartiet. En radikal brytning med den tidigare jordbrukspolitiken 
var ett faktum.39 

Bondekommentarer till avregleringen 

Den nya politiken mötte kraftigt motstånd från många LRF-med-
lemmar. Missnöjet riktades även mot den egna organisationen som 
beskylldes för att ha agerat alldeles för kraftlöst. LRF-ledningen be
klagade att den förändringsvilja man visat genom sitt spårbyte inte 
givit så god utdelning som man hoppats på. LRF hade dock haft så 
stor del i beslutsprocessen att man nu tvingades disciplinera den kri
tiska medlemsopinionen. Ordföranden Bo Dockered gjorde gällande 
att resultatet skulle ha blivit mycket sämre för bönderna utan LRF:s 
påtryckningar. Han betonade att man måste se framåt och göra det 
bästa av den uppkomna situationen.40 

Som PerOla Öberg skriver innebar 1990 års beslut att LRF föränd
rades från "en bondefacklig organisation med huvuduppgift att för
handla med staten till en näringslivsorganisation med lobbying som 
främsta verksamhet".41 Att förhandlingssystemet upphörde innebar 
också att förutsättningarna förändrades för andra aktörer i jordbruks
politiken — både de redan etablerade och de som försökte ta sig in i 

policynätverket. 
De första kommentarerna från Familj ej ordbrukarnas Riksförbund 

var försiktigt uppskattande, men sedan växte tvivlen och slutligen för
kastades den nya politiken helt. Ordföranden Henning Sjunnesson 
kallade först LAG-utredningen "det intressantaste som hänt i Sverige i 
modern tid". Han höll med om att en reform var oundviklig, eftersom 

39 Proposition 1989/90:146; Jordbruksutskottets betänkande 1989/90J0U25; Vail, 
Hasund & Drake 1994, s. 186-187; Daugbjerg 1996, s. 139. 

40 Öberg 1994, s. 207-211. 
41 Ibid., s. 212. 
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trädesprogrammen inte hade löst överskottsproblemet. En avreglering 
kunde, som Sjunnesson såg det, ha flera goda följder: "När statens 
inblandning i prissättningen upphör kommer tillgång och efterfrågan 
att bestämma priserna. Intensiteten blir lägre och produktionen av 

djur blir mera naturlig."42 En orsak till att han var så positiv till avreg

lering kan naturligtvis ha varit att FR aldrig fått vara med i förhand
lingarna där priserna bestämts.43 

Familjejordbrukarna lät betydligt mer tveksamma i sitt remissvar. 
Man kallade betänkandet "dåligt genomtänkt" och krävde en över
gångstid på tio år.44 När regeringen lade fram sin proposition skall 
Mats Hellström ha sagt att förslaget innebar utveckling i stället för av
veckling av jordbruket, vilket Små- & Familjejordbrukarnas tidning 
ironiskt kommenterade: 

Det säger sig ju självt att detta förslag som plockar bort minst en halv miljon 

hektar åkerareal från produktion och närmare 100.000 mjölkkor är en ut

veckling av jordbruket. Det måste ju också kännas mycket utvecklande att få 

betalt för att inte producera.45 

Familjejordbrukarnas nye sekreterare Guy Allan Svensson var mycket 
mer kritisk till den förändrade politiken än ordföranden Sjunnesson 
(något som kan ha bidragit till deras samarbetssvårigheter). 1991 skrev 
Svensson att "aldrig någon politisk åtgärd varit mer malplacerad än 
det beslut som fattades förra sommaren".46 De följande åren uttalade 
han sig mer och mer negativt om 1990 års politik, ett agerande som 
kom att spela en avgörande roll för FR:s ställningstagande i EU-frå-
gan. 

Familjejordbrukarnas avståndstagande från 1990 års jordbrukspoli
tik var en förutsättning för närmandet till Böndernas Intresseförening 

42 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1989:8, s. 2-3; 1990:2, s. 2-3 (citat s. 2.) 
43 Så sent som 1986 hade FR gjort en förnyad framställan om en plats vid förhand

lingsbordet, men återigen fått avslag. (Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1986:4, 

s. 11; 1987:6, s. 5.) 
44 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1990:2, s. 6. 
45 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1990:3, s. 14. 
46 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1991:2, s. 7. 
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och det följande samgåendet mellan de båda organisationerna. BIF 
hävdade sin vana trogen att den gamla politiken gav det svenska jord
bruket en alldeles för dålig lönsamhet. Reformförslaget skulle dock 
göra läget ännu värre och utgjorde "ett allvarligt hot mot det svenska 
jordbrukets fortbestånd".47 Organisationens hållning var motsägel
sefull. Man sade sig acceptera avreglering inom landet, men krävde 
samtidigt en prissättning baserad på bondens produktionskostnader 
och ett tvåprissystem för att uppnå produktionsbalans.48 En sådan 
modell skulle innebära fortsatta regleringar och en statligt garanterad 
hög prisnivå. Om BIF:s hållning var inkonsekvent i fråga om avreg-
leringen var den samtidigt konsekvent på så sätt att jordbrukarnas 
inkomster alltid sattes främst. 

Småbrukare i Väst visade inledningsvis en välvillig attityd till po
litikens nya inriktning, men besvikelsen tog snart överhanden. Wet-
terbergs rapport, särskilt hans idé om brukarstöd, välkomnades som 
ett tecken på att mer småbrukarvänliga tankegångar var på väg att slå 
igenom.49 I sina uttalanden om LAG-utredningen backade Småbru
kare i Väst upp den föreslagna avregleringen och betonade i övrigt 
behovet av miljöanpassning och småskalig djurhållning. Man befa
rade att det övergångsstöd som utredningen föreslog i vanlig ordning 
mest skulle komma storjordbrukarna tillgodo.50 I en kommentar till 
riksdagens beslut framhöll Rune Lanestrand att den gamla politiken 
verkligen behövde reformeras. I samma andetag beklagade han att 
även det kommande systemet innehöll olika former av bidrag som 
bara somliga kunde få del av. "Vår slutsats blir att det är den gamla 
vanliga hänsynslösa stordriften som ska gynnas med den 'nya' jord
brukspolitiken."51 

47 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1989:5, s. 6. 
48 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1989:8, s. 13. 
49 Småbrukaren 1988:4, s. 2, 25; 1989:1, s. 10-11. 
50 Småbrukaren 1990:1, s. 12 (remissvar); 1990:2, s. 13 (uttalande av årsmötet). 
51 Småbrukaren 1990:3, s. 2. I en skrivelse till jordbruksutskottet 1994 sade Små

brukare i Väst: "Vi såg med gillande på 1990 års jordbruksbeslut mot en avreglering. 

Däremot delade vi inte inriktningen på omställningsbidragen. De borde uteslutande 

riktats till jordbruk som ville gå över till ekologiskt jordbruk." {Småbrukaren 1994:4, 

s. 13.) 
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Alternativodlarna uttalade sig ganska positivt om ESO-rapporten. 
De instämde i Wetterbergs beskrivning av problemen och stödde en 
avreglering, förutsatt att man istället fick stödformer som gynnade en 
utveckling i ekologisk riktning.52 De var mer avvaktande till LAG-ut-
redningen, som man ansåg hade ett allt för snävt ekonomiskt synsätt. 
Dess förslag riskerade att leda till ytterligare koncentration i slättbyg
derna och nedläggning i skogsbygderna.53 

Trots allt var ARF tämligen optimistiskt om framtiden. I en le-
darkommentar till riksdagsbeslutet framfördes förhoppningen att den 
ökade konkurrensen skulle ge alternativen större utrymme på mark
naden. Makten skulle förskjutas från producenter till konsumenter, 
men för alternativodlarna var inte det något obekant. De hade alltid 
mer än andra jordbrukare varit beroende av konsumenternas önske
mål. "Och så länge vi kan ta fram en produkt någon vill köpa så 
torde vi inte ha alltför mycket att frukta av avregleringen och den 
nya politiken", summerade Alternativodlaren.54 Konsumenternas och 
handelns snabbt stigande intresse för ekologiska livsmedel de följande 
åren skulle visa att denna bedömning var riktig. 

Friare jordförvärv 

Inte bara den allmänna jordbrukspolitiken utan även jordförvärvsla
gen reviderades i slutet av 1980-talet. Därmed luckrades denna lag, 
som så länge varit de organiserade småbrukarnas främsta hatobjekt, 
upp betydligt. 

En utredning i frågan tillsattes och förslagen presenterades 1986.55 

Året därpå lade regeringen fram en proposition och den innehöll en 
del formuleringar som var som ljuv musik i småbrukaröron. Jord
bruksminister Mats Hellström påminde om att jordbrukets största 
problem var överproduktionen och att Sverige hade 400 000 hektar 
åker för mycket. 

51 Alternativodlaren 1989:1, s. 20-21. 
53 Alternativodlaren 1990:2, s. 9-10; 1990:3, s. 21-23. 
51 Alternativodlaren 1990:5, s. 4. 
" Ds Jo 1986:5. Enmansutredare var Ingvar Widén, f.d. generaldirektör för Lant

bruksstyrelsen. 
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Mot denna bakgrund är det från allmän synpunkt inte längre lika angeläget 

att genom storleksrationalisering bygga upp nya jordbruksföretag som är så 

stora att de ger den huvudsakliga sysselsättningen och försörjningen för bru

karen.56 

I många fall, menade Hellström, borde "jordförvärvslagen i fortsätt
ningen inte hindra en köpare att förvärva mindre jordbruk i syfte att 
driva jordbruk i begränsad skala på deltid eller vid sidan av annan 
sysselsättning". Fortfarande skulle dock ett fastighetsförvärv kunna 
avslås om det var "av allmänt intresse" att marken i stället användes 
för rationaliseringsändamål.57 

Trots den sistnämnda reservationen innebar den nya lagen helt 
klart ett avsteg från den tidigare strikta rationaliseringslinjen. Utred
ningen och propositionen mottogs med tillfredsställelse av både Fa
miljejordbrukarnas Riksförbund och Småbrukare i Väst. Båda orga
nisationerna ventilerade emellertid farhågor för att formuleringen om 
allmänt intresse skulle komma att utnyttjas på ett godtyckligt sätt av 
lantbruksnämnderna.58 

I efterhand har Mats Hellström som ett huvudskäl till reformen 
angivit att 1979 års version av lagen var "stötande för normalt rätts
medvetande" genom att "tjänstemän tämligen godtyckligt kunde be
sluta vilka som skulle få etablera sig och vilka som skulle hållas borta 
— på temat helst inga utsocknes till byn".59 Småbrukare i Väst påstod 
vid den aktuella tidpunkten att det var deras invändningar mot struk
turutredningen och krav på en ny jordförvärvslag som till slut givit re
sultat.60 Utan tvivel gav föreningen på ett högljutt sätt röst åt en bred 
opinion på landsbygden och det kan inte uteslutas att det hade en viss 
betydelse. Det måste dock konstateras att protesterna sannolikt skulle 
ha klingat ohörda om en reform inte legat i linje med åttiotalets all
männa avregleringssträvanden. Dag von Schantz på jordbruksdepar
tementet bekräftar i stort sett denna bedömning. På regeringskansliet 

56 Proposition 1986/87:122, s. 19. 
57 Ibid., s. 19-20. 
58 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1987:2, s. 12; Småbrukaren 1987:3, s. 2. 
59 E-post från Mats Hellström 10/10 2003. 
60 Småbrukaren 1989:2, s. 11. 
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fanns en bestämd vilja att förenkla reglerna. Det var det och inte or
ganisationernas åsikter som var avgörande, menar han.61 

Spelet bakom beslutet 

Vilket inflytande de olika jordbrukarorganisationerna hade i frågan 
kan närmare belysas genom en jämförelse av utredningens förslag, re
missyttrandena och propositionen. Vid behandlingen av lagförslaget 
var det tre delar som var omdiskuterade: 

1. prisprövningen 
2. bosättnings- och brukningsplikten 
3. förvärvshinder på grund av rationalisering. 

Utredaren föreslog att regeln om prisprövning skulle mjukas upp och 
endast tillämpas vid uppenbara fall av spekulationsköp. Småbrukare i 
Väst ville avskaffa prisprövningen helt och hållet, med motiveringen 

att den "endast använts för att hålla nere priset så att de stora gårdarna 
kunnat köpa billig tillskottsmark". LRF däremot poängterade att fast
ighetspriserna måste hållas under kontroll. I fallet med prisprövning
en följde regeringen nästan ordagrant LRF:s förslag till lagtext.62 

Beträffande bosättningsplikten ville utredaren också lätta på be
stämmelserna, medan såväl LRF som småbrukarförbunden föresprå
kade en skärpning. Regeringen gick en medelväg och behöll de gäl
lande reglerna.63 

I frågan om förvärvshinder på grund av rationalisering skrev utre
daren att lantbruksnämnderna endast borde få sätta stopp för förvärv 
i fall där rationalisering var av allmänt intresse. Småbrukarförbunden 
ville naturligtvis ha så stor frihet för förvärv som möjligt, medan LRF 
ansåg att en viss strukturrationalisering fortfarande var nödvändig. 
Vidare hävdade LRF att den föreslagna formuleringen var luddig och 

61 Telefonsamtal med Dag von Schantz 14/12 2003. 
62 Proposition 1986/87:122, s. 16, 108-110 (citat s. 110). 
63 Ibid., s. 26, 160; Småbrukaren 1988:2, s. 2; Små- & Familjejordbrukarnas tidning 

1989:1, s. 6. Ledningen för Småbrukare i Väst sammanträffade i september 1986 med 

utredaren Ingvar Widén och krävde skärpt bo- och brukningsplikt, men han lyssnade 

uppenbarligen inte på det örat. (Småbrukaren 1987:2, s. 13.) 
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att det av rättsäkerhetsskäl borde framgå klart i vilka fall tillstånd skul
le vägras. Regeringen följde utredarens förslag, men gick LRF delvis 
till mötes genom att precisera att allmänt intresse särskilt förelåg i 
områden med stark ägosplittrade skogsmarker.64 

Sammanfattningsvis kan det knappast påstås att vare sig Småbru
kare i Väst eller Familjejordbrukarnas Riksförbund hade maktens öra i 
denna fråga. Om någon organisation lyckades få ett ord med i laget var 
det LRF, men dess inflytande var betydligt mindre än på 1970-talet. 

En småbrukardröm blir verklighet 

Revideringen av jordförvärvslagen följdes snart av fler avregleringsåt-
gärder. 1989 fick en utredningsgrupp med ekonomiprofessorn Sören 
Wibe i spetsen uppdraget att se över lagen. Utredarna slog fast att la
gen inte uppfyllde de mål som uttalats. Den främjade inte sambandet 
mellan ägande och brukande, inte heller sysselsättningen i glesbyg
den. Beträffande rationaliseringen bidrog lagen visserligen till större 
brukningsenheter, men inte till ekonomisk effektivitet. Endast reg
lerna som begränsade juridiska personers ägande uppfyllde de angivna 
målen. Utredarnas slutsats blev att bolagsförbudet och en form av 
bosättningsplikt kunde behållas, men att alla regler om rationalisering 
och prisprövning borde avskaffas. Regeringen anammade utredning
ens förslag och det gjorde även riksdagen.6s 

Mats Hellström, socialdemokratisk jordbruksminister 

1986—1991, avreglerade både jordförvärvslagen och 
prisregleringen. (Foto: Länsstyrelsen, Stockholms län.) 

64 Proposition 1986/87:122, s. 18-21, 120-122. 
65 Carlén, Löfgren & Wibe 1989; Proposition 1990/91:155; Jordbruksutskottets be

tänkande 1990/91J0U26. 
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Mats Hellström berättar i efterhand att reformen av jordförvärvslagen 
sammanhängde med 1990 års avregleringsbeslut genom att prisregle
ringssystemet skapade ett tryck uppåt på mark- och fastighetspriserna. 
"Då var jordförvärvslagen ett i mitt tycke perverst sätt att hålla nere 
priserna så att redan etablerade bönder kunde lägga till sig mark bil
ligt."66 Vid 1989 års beslut resonerade han alltså på samma sätt som 
Småbrukare i Väst i fråga om prisprövningens följder. 

LRF ställde sig frågande till utredningens analyser och ville behålla 
prisprövningen. Vidare pläderade LRF för en paragraf som gav möj
lighet att av regionalpolitiska skäl bilda bärkraftiga företag.67 Småbru
kare i Väst konstaterade däremot glatt överraskat att Wibes utredning 
slaktade flera heliga kor och att den överensstämde med många syn
punkter som organisationen tidigare framfört. "Om detta förslag till 
jordförvärvslag går igenom tänds ett nytt hopp för småbrukarna och 
landsbygden", avslutade Småbrukare i Väst sitt remissvar.68 

Remissyttrandet från Familjejordbrukarnas Riksförbund var an
märkningsvärt kort med tanke på utredningens efterlängtade inne
håll. Förutom klagomål på den gamla politiken bestod yttrandet av 
en plädering för alternativodling: "Nu när 40% av den svenska åker
marken anses vara överflödig bör endast de som odlar eller kommer 
att odla alternativt få förvärvstillstånd vid köp av ett jordbruk."69 Skri
benten kan inte ha läst utredningen och tycks inte ha förstått att det 
inte skulle bli någon förvärvsprövning alls i framtiden, det vill säga att 
FR:s gamla önskning äntligen var på väg att uppfyllas. Yttrandet är 
också förvånande i ljuset av de tvivel på alternativodlingens lönsamhet 
som förbundet uppvisade i andra sammanhang. Som så ofta annars 
är det dock oklart om de med alternativ odling syftade på KRAV-
godkänd produktion. Om de däremot menade småskalig produktion 
utan bekämpningsmedel, men med mindre mängder konstgödsel, är 
yrkandet mer i linje med organisationens tidigare uttalanden. 

Ett annat stående krav från båda småbrukarförbunden hade länge 

66 E-post från Mats Hellström 10/10 2003. 
67 Proposition 1990/91:155, s. 68-69, n9-
68 Ibid., s. 69, 99; Småbrukaren 1989:4, s. 2; 1990:1, s. 13 (citat). 
69 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1990:2, s. 7; Proposition 1990/91:155, s. 68. 
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varit lantbruksnämndernas avskaffande. Det uppfylldes när länssty
relserna omorganiserades den i juli 1991 och lantbruksnämnderna 
ombildades till länsstyrelsernas lantbruksenheter.70 Eftersom jordför
värvslagen samtidigt reformerades bantades enheterna och fick delvis 
andra uppgifter. Både FR och Småbrukare i Väst uttryckte sitt gil
lande över beskeden, men också en viss skepsis. Småbrukare i Väst 
misstänkte att även de nya myndigheterna skulle bli redskap för stat
ligt förmynderi och krävde därför att de skulle avskaffas.71 

Liberaliseringen av jordförvärvslagen och avvecklingen av lant
bruksnämnderna satte punkt för en lång följetong i de svenska små
brukarnas historia. Strukturrationaliseringen fortsatte emellertid i 
oförminskad takt. Antalet jordbruksföretag sjönk med 17 procent från 
1990 till 1999. Alla storleksgrupper utom den största, över 100 hektar, 
minskade och genomsnittstorleken ökade från 29,5 till 34,2 hektar.72 

EG — hot eller möjlighet? 

Den 26 oktober 1990 offentliggjorde den socialdemokratiska regering
en, som ett av flera inslag i ett ekonomiskt krispaket, en nyorientering 
i sin tidigare avvisande hållning till EG. Sommaren 1991 inlämnades 
Sveriges formella medlemsansökan.73 

I frågan om Sveriges medlemskap i EG/EU gick de svenska 
jordbrukarorganisationernas åsikter starkt isär. LRF hade redan på 
stämman i juni 1990 uttalat sig för medlemskap, en reaktion på det 
jordbrukspolitiska beslut som en vecka tidigare fattats av riksdagen. 
Ställningstagandet för EG/EU upprepades sedan med stor majoritet 
vid stämmorna de följande åren. Organisationen räknade med att 
EG:s jordbrukspolitik skulle vara mer gynnsam för bönderna än den 
svenska. Det var en uppfattning som var betydligt mer utbredd bland 
spannmålsodlande storjordbrukare i slättbygderna än bland småbön-

70 Proposition 1988/89:154. 
71 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1988:2, s. 14-15; Småbrukaren 1991:1, s. 19; 

1991:2, s. 7, 11. 
72 SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2003, tabell 104 och 107. 
73 Lundgren Rydén 2000, s. 184-190. 
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der i skogsbygderna. LRF deltog aktivt på ja-sidan i folkomröstnings
kampanjen och engagerade sig särskilt för att övertyga landsbygdens 
invånare om EU:s fördelar.74 LRF:s kampanj kan sägas ha varit fram
gångsrik, åtminstone inom de egna medlemsleden. Där röstade 65 
procent ja. Bland landsbygdsbefolkningen sammantaget vann där
emot nej-sidan klart med 58 procent.75 

Inom Familjejordbrukarnas Riksförbund var meningarna delade. 
Henning Sjunnesson, ordförande fram till sommaren 1994, var myck
et skeptisk till CAP och till det svenska jordbrukets möjligheter att 
klara konkurrensen på den europeiska marknaden. Han fruktade att 
det i första hand var de stora spannmålsodlarna som skulle tjäna på 
medlemskapet.76 Sekreteraren Guy Allan Svensson räknade däremot 
med att fördelarna skulle överväga nackdelarna. En jämförelse mellan 
CAP och 1990 års svenska jordbrukspolitik talade enligt hans me
ning till EU:s förmån. Framför allt skulle ett medlemskap skapa mer 
kontinuitet och mindre ryckig jordbrukspolitik. Hans linje blev även 
förbundets. I sitt remissvar om medlemsavtalet framhöll FR att de 
kvoter som Sverige fått var otillräckliga, men att ett EU-medlemskap 

74 Ibid., s. 180, 248-250. 

75 Gilljam 1996, s. 180, 197. 

76 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1992:2, s. 2-3; 1992:7, s. 3; 1992:8, s. 2-3; 

1993:2 s. 2-3; 1994:2, s. 2-3. 

1986—1995, försvarade LRF:s "spårbyte" i slutet av 

1980-talet mot upprörda medlemmar. Han enga

gerade sedan LRF i ja-kampanjen inför folkom

röstningen om Sveriges medlemskap i EU. (Foto: 

Suvad Mrkonijc.) 

Bo Dockered, kraftfull LRF-ordförande åren 
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trots allt var bättre än alternativet.77 En av styrelseledamöterna reser
verade sig mot denna ståndpunkt och många medlemmar var kritiska 
till organisationens ja.78 

Inom Småbrukare i Väst rådde däremot inga tveksamheter i EU-
frågan. Vid flera årsmöten uttalades ett bestämt och enhälligt nej. 
Man satte likhetstecken mellan EU och centralisering, stordrift, för-
mynderi, miljöförstöring, dålig matkvalitet, oerhörd byråkrati och 
bristande demokrati.79 Småbrukare i Väst bidrog ekonomiskt till nej
sidans kampanj och Rune Lanestrand satt i styrelsen för kampanj -
organisationen Nej till EG I EU*0 Med sitt EU-motstånd gjorde sig 
Småbrukare i Väst till tolk för en stor opinion på landsbygden. EU-
frågan tydliggjorde en klyfta mellan centrum och periferi i det svenska 
samhället. Skiljelinjer gick mellan stad och landsbygd, norr och söder, 
fattiga och rika, "dom där uppe och vi här nere".81 Småbrukare i Väst 
var uppenbart ett språkrör för periferin, eller "det bortglömda Sve
rige" som de själva uttryckte det.82 

Ett återkommande inslag i tidningen Småbrukaren är de många 
personangreppen. EU-debatten gav Rune Lanestrand rikligt med till
fällen att strö fantasifulla invektiv omkring sig. De främsta måltav
lorna var jordbruksministern Karl Erik Olsson, matdebattören Marit 
Paulsen och LRF-basen Bo Dockered. Olsson betecknades som en 
"dödgrävare som inte har ett uns till övers för miljön och småfolket 
på landsbygden".83 Paulsen fick epitet som "medlöpare", "bluff" och 
"LRF:s och Ja-kampanjens egna gullegris". Efter folkomröstningen 
utsågs hon av Småbrukaren till "årets svikare" för sitt ställningstagan
de under folkomröstningskampanjen.84 Dockered kallades en "billig 

77 Små- & Familj ej ordbrukarnas tidning 1992:6, s. 10—12; 1993:7, s. 5; 1994:3, s. 3. 
FR:s remissyttrande över EU-medlemskapet återges i sin helhet i Ds 1994:104. 

78 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1994:4, s. 4; Telefonsamtal med Bengt Jo
hansson 23/10 2003. (Johansson var den styrelseledamot som reserverade sig.) 

79 Småbrukaren 1991:2, s. 11; 1992:2, s. 8; 1993:2, s. 18—19; I994:2> s• 9—10. 
80 Småbrukaren 1992:2, s. 9. 
81 Gilljam 1996, passim. 
82 Citat från Småbrukaren 1987:1, s. 2. 
83 Småbrukaren 1993:2, s. 15. 
84 Småbrukaren 1993:4, s. 2; 1994:3, s. 2; 1995:1, s. 9. Om Marit Paulsen och EU-

kampanjen, se även Larsson 2004, s. 326. 
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hästhandlartyp" och hans avgång 1995 hälsades som en glad nyhet för 
småbrukarna.85 Åsikten om Dockered kan jämföras med Familjejord
brukarnas omdöme som löd: "Vi har haft ett bra förhållande till LRF 
under den tid Dockered varit ordf. och hoppas att detta skall fortsätta 
med en ny förbundsordförande vem det nu blir."86 

För Alternativodlarnas Riksförbund var EU en känslig fråga. Å ena 
sidan var den närstående miljörörelsen EU-motståndare och en stor 
del av ARF:s medlemskår lutade sannolikt också åt ett nej. Å andra si
dan kunde man troligen räkna med högre bidrag, både till jordbruket 
i stort och till ekojordbruket, inom CAP än i den nationella svenska 
politiken. Här fanns en potentiell risk för kollison mellan ideologi 
och ekonomi. Frågan blev ändå inte särskilt kontroversiell, enligt de 
styrelsemedlemmar som tillfrågats. På ARF:s årsmöte 1992 framför
des krav, särskilt från Jämtlandsdistriktet, på att förbundet skulle säga 
nej. Även om de flesta i styrelsen höll på nej-sidan ville ingen riskera 
intern splittring genom att organisationen aktivt engagerade sig i EU-
debatten. Oavsett om Sverige blev medlem eller inte måste arbetet för 
det ekologiska jordbruket fortsätta. Frågan om ARF över huvud taget 
skulle ta ställning till EU skickades ut på remiss till distrikten. Där 
ansåg majoriteten att organisationen skulle förhålla sig neutral och det 
blev också beslutet.87 

Mellan omställning och EG-anpassning 

Under åren 1991-1994 rådde en mycket oklar situation i jordbrukspo
litiken till följd av de två motstridiga besluten att avreglera och söka 
medlemskap i EG. LRF utövade energiska påtryckningar på regering
en om att avregleringen skulle avbrytas och jordbrukspolitiken i stäl
let EG-anpassas så snabbt som möjligt. Centerpartisten Karl Erik Ols
son, som blev jordbruksminister efter den borgerliga valsegern hösten 

85 Småbrukaren 1993:2, s. 15 (citat); 1995:1, s. 5. 
86 Små- & Familj ej ordbrukarnas tidning 1995:2, s. 2. 
87 Alternativodlaren 1992:4, s. 4; 1992:5, s. 4; 1993:4, s. 41; Telefonsamtal med Staf

fan Ahrén 17/1 2002 och med Inger Källander 5/4 2002; E-post från Peter Einarsson 
22/2 2002. 
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1991, tillmötesgick LRF:s krav och tillsatte en omställningskommis
sion. I augusti 1992 lade den fram sitt betänkande, vars innehåll se
dan återfanns i regeringens budgetproposition. Avregleringen avbröts 
genom att beslutet att avveckla exportstödet och prisregleringen på 
spannmål upphävdes. Vidare infördes ett arealbidrag av samma snitt 
som fanns i EG, även i Sverige med villkoret att 15 procent av åker
arealen lades i träda. Omsvängningen i den svenska jordbrukspoliti
ken motsvarade i stort sett LRF:s önskemål.88 

Karl Erik Olsson, centerpartistisk jordbruksminister 
1991—1994, avbröt den påbörjade avregleringen. I 
stället skulle det svenska jordbruket förberedas för 
inträdet i EU. (Foto: Riksdagens arkiv.) 

Familjejordbrukarnas Guy Allan Svensson kommenterade omställ
ningskommissionens förslag med orden "Så skall 1990 års jordbruks
politiska beslut föräras nådaskottet." [ ] "Vi får nu hoppas att 
vi får bevittna ett perfekt skott som avlivar detta misstag."89 I övrigt 
engagerade sig varken FR eller Småbrukare i Väst särskilt mycket i 
EG-anpassningen, bortsett från allmänna klagomål över politikens 
inkonsekvens. 

Alternativodlarnas Riksförbund utvecklade däremot en mycket 
hög aktivitet under dessa år. Överst på önskelistan stod ett perma
nent arealbidrag för ekologisk produktion. Det treåriga bidraget från 
1989 var endast avsett att täcka extrakostnader under omläggningsti
den och sedan var det meningen att kostnadstäckning skulle erhållas 

88 SOU 1992:87; Proposition 1992/93:100, bilaga 10, s. 2; Lundgren Rydén 2000, 
s. 215-217. 

89 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1992:7, s. 7. 
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genom högre pris på produkterna. ARF gjorde dock gällande att eko
jordbrukets kostnader aldrig kunde täckas fullt ut av marknadspriset, 
utan att bidrag i någon form var nödvändiga. Nu när ett generellt are
albidrag skulle införas ansåg man det naturligt med ett högre belopp 
till areal som var mer miljövänlig. Vidare begärde ARF undantag från 
trädesvillkoret. Motiveringen var att de ekologiska jordbrukarna inte 
bidrog till överskottsproduktionen, eftersom de redan använde minst 
en tredjedel av arealen till annat än spannmål.90 

Tio procent ekologiskt 

Ett huvudnummer för ARF i början av 1990-talet var den så kallade 
tioprocentskampanjen. Ökningen av antalet alternativodlare i sam
band med omläggningsstödet 1989 hade orsakat ett visst överutbud 
av ekologisk spannmål, men efter något år hann efterfrågan i kapp. 
Utan en tillströmning av nya ekologiska odlare skulle det snart upp
stå en bristsituation och därför, menade man, måste fler bönder sti
muleras att ställa om produktionen. Vid årsmötet i mars 1992 antog 
ARF målet att den ekologiskt odlade arealen till år 2000 skulle ökas 
från en till tio procent av landets åkerjord. I samarbete med KRAV 
och Samodlarna inledde ARF en kampanj som syftade till att påverka 
nyckelpersoner inom handel, media och politik.91 

Våren 1994 nådde ARF en dubbel framgång. Först föreslog rege
ringen ett arealbidrag på 200 kronor per hektar för ekologisk odling, 
vilket riksdagens jordbruksutskott godkände. Utskottet gick sedan 
ännu längre. Som svar på en centermotion ställde det sig enhälligt 
bakom målsättningen om tio procent ekologisk åkerareal och upp
manade regeringen att lägga fram konkreta förslag för att uppfylla 
målet.92 

90 Alternativodlaren 1993:2, s. 36-37; 1993:4, s. 4. 

91 Alternativodlaren 1992:3, s. 35-38; 1993:1, s. 28; 1993:3, s. 36-37; 1993:4, s. 39; 

1993:6-7, s. 33—35. Staffan Ahrén har berättat om bakgrunden till att tioprocentsmålet 

formulerades. Inför en uppvaktning av jordbruksminister Karl Erik Olsson i februari 

1992 ville man ha ett konkret mål att peka på. Först hade man tänkt sig fem procent, 

men det lät bättre med tio och så fick det bli. {Ekologiskt Lantbruk 1996:9, s. 6.) 

92 Proposition 1993/94:157, s. 5—6; Jordbruksutskottets betänkande i993/94:JoU22; 

Motion 1993/94J0208 (Lennart Brunander och Birger Andersson, c). 
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Man bör hålla i minnet att tio procent av åkerarealen långt ifrån 
är samma sak som tio procent av livsmedelsproduktionen. Dels är 
avkastningen lägre vid ekologisk odling, dels är det oftast inte de 
mest högproduktiva jordarna som brukas. Jordbruksutskottets utta
lande var dock ett politiskt erkännande av stor symbolisk natur. ARF:s 
jordbrukspolitiske talesman Peter Einarsson konstaterade belåtet att 
framtiden såg ljus ut. Ekostödet på 200 kronor var bara en början. 
Vid ett ja i folkomröstningen om EU skulle de svenska ekobönderna 
få arealersättning inom ramen för EU:s miljöprogram. Om det blev 
ett nej kunde man i stället räkna med en fortsatt positiv utveckling av 
den svenska jordbrukspolitiken.93 

Ekologiska strategifrågor 

Vid tiden för Sveriges inträde i EU hade den ekologiska jordbrukar
rörelsen ytterligare närmat sig det etablerade nätverket. På livsmedels
marknaden ökade både antalet och volymen av KRAV-märkta pro
dukter snabbt. Särskilt stor betydelse fick lantbrukskooperationens 
lansering av ekologisk mjölk i början av nittiotalet. Jordbruksmyn
digheterna var ganska välvilligt inställda och ett samarbete med LRF 
hade inletts. Riksdagens uppslutning bakom tioprocentsmålet var en 
bekräftelse på att även politikerna värdesatte ekologiskt jordbruk. De 
flesta omgivningsfaktorer var alltså gynnsamma. 

ARF började få bättre ekonomi, anställde mer personal och öppna
de ett kansli i Uppsala 1994. Namnbytet till Ekologiska Lantbrukarna 
samma år var en markering av att man inte längre betraktade sig som 
en liten alternativ nischorganisation. Framgången medförde emel
lertid också ett strategiproblem som sammanfattades av förbundstid
ningen våren 1995: "Vi behöver en genomarbetad policy och strategi 
för den växande marknadens och medvindens tid."94 Alternativod
lingen och ARF hade från början en tydlig ideologisk grund, men nu 
hade ekonomiska överväganden kommit att spela en allt större roll. 
Skulle man hålla fast vid sina ursprungliga idéer eller försöka att attra-

93 Alternativodlaren 1994:5, s. 3-4. 
94 Ekologiskt Lantbruk 1995:4, s. 3. 
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hera så många jordbrukare som möjligt, även sådana med krasst eko
nomiska motiv? Situationen var densamma för den danska ekologiska 
rörelsen. Skillnaden var att man där hade en arbetsfördelning mellan 
en ideologisk organisation (L0J) och en mer pragmatisk (0LC). I 
Sverige måste båda synsätten rymmas inom ARF/Ekologiska Lant

brukarna. 

Organisationerna och partipolitiken 

Alla tre organisationerna i denna undersökning deklarerade partipoli
tisk neutralitet och var angelägna om ett gott förhållande till de flesta 
politiska partier. Det fanns dock stora olikheter i hur de hanterade 
sina politiska kontakter och vilket gensvar de mötte. 

Alternativodlarna 

LRF har av tradition nära band till centerpartiet och tog i valrörelsen 
1991 klar ställning för ett regeringsskifte. Alternativodlarnas Riksför
bund visade i jämförelse med LRF stor förståelse för socialdemokra
terna och deras konsumentinriktade linje. En förklaring till det är 
alternativodlingens ursprung i miljörörelsen, vilken i hög grad var en 
konsumentrörelse med intresse för livsmedelsfrågor.95 Dessutom hade 
många av de tidiga alternativodlarna vänsterbakgrund, varför det föll 
sig ganska naturligt för dem att upprätthålla kontakter med socialde
mokraterna och vpk.96 

Den konsumentvänliga hållningen till trots hade ARF också en 
hel del gemensamt med producentintressets försvarsadvokat centern. 
ARF:s remissvar inför 1990 års livsmedelspolitiska beslut uppvisade 
flera likheter med centerledamoten Karl Erik Olssons yttrande. Den
ne hävdade, precis som ARF, att utredningens förslag präglades av 
ett ensidigt ekonomiskt tänkande och att jordbruket inte kunde be
dömas i strikt nationalekonomiska termer.97 ARF:s synpunkter över-

95 Jamison m.fl. 1990, s. 37. 
96 Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. 
97 Ds 1989:63, s. 292-302. 
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ensstämde i ännu högre grad med yttrandet från miljöpartiets leda
mot Åsa Domeij som förordade kraftigt höjda miljöavgifter och stöd 
åt alternativjordbruket.98 I ARF:s skrivelse återfanns dessutom flera av 
mp:s käpphästar utanför den egentliga jordbrukspolitiken, såsom grön 
skatteväxling och stimulans av vindkraft." Miljöpartiet var således det 
parti ARF hade störst idégemenskap med. De direkta kontakterna var 
dock ganska begränsade vid den här tiden.100 

ARF var inte heller beroende av miljöpartiet för att få politiskt ge
hör för sina krav. Åren 1991-1994 satt inga miljöpartister i riksdagen, 
men det var då genombrottet med tioprocentsmålet kom. Vid den 
tiden ville alla partier framstå som miljövänner. Ett exempel på det är 
en lista med förslag om bland annat trädesvillkor och miljöavgifter, 
som ARF 1993 lämnade till ett antal riksdagsledamöter samtidigt som 
man bad dem att skriva motioner.101 Uppmaningen hörsammades av 
företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och kds samt av 
den för tillfället partilösa (tidigare vänsterpartisten) Annika Åhnberg. 
Mer eller mindre ordagrant återgav de delar av ARF:s formuleringar.102 

Ekologiskt jordbruk hade uppenbarligen en förmåga att överbrygga 
den traditionella motsättningen mellan konsument- och producent
intressen och väcka intresse i vitt skilda läger. 

Familjejordbrukarna 

Familjejordbrukarnas Riksförbund hamnade som redan konstate
rats tidigt långt ute i marginalen av det jordbrukspolitiska nätverket. 
Denna position förändrades inte under de borgerliga regeringsåren 

98 Ibid., s. 269-277. Miljöpartiet röstade nej till 1990 års reform just med motive
ringen att den borde ha innehållit mer stöd åt alternativodlingen och högre avgifter 
på bekämpningsmedel och konstgödning. (Vail, Hasund & Drake 1994, s. 187.) 

99 Alternativodlaren 1990:3, s. 23. 
100 Telefonsamtal med Staffan Ahrén 17/1 2002. 
101 Alternativodlaren 1993:2, s. 36-37. 
102 Motion 1992/93J010 (Harry Staaf och Ulf Björklund, kds); Motion 1992/93: 

J0223 (Harry Staaf och Liisa Rulander, kds); Motioni992/93:Jo247 (Annika Åhnberg); 
Motion 1992/93J0249 (Gudrun Schyman m.fl. v); Motion 1992/93J0255 (Margareta 
Winberg m.fl. s). 
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1976—1982. Under socialdemokraternas period 1982-1991 kom organi
sationen inte närmare maktens centrum. FR gjorde inte heller mycket 
väsen av sig dessa år, förutom enstaka skrivelser till departementet och 
dåligt genomarbetade remissvar. 

Såväl Mats Hellström som Dag von Schantz berättar att man på 
departementet visserligen lyssnade till Familjejordbrukarnas företrä

dare när de kom på uppvaktningar, men att deras argument vägde lätt 
när besluten skulle fattas.103 

Efter valet 1991 hälsade Familjejordbrukarna centerpartisten Karl 
Erik Olsson välkommen till ministerposten och Mats Hellströms av
gång kommenterades med orden: "Ingen torde sakna pajasen Mats 
Hellström, som med sin destruktiva insats lyckats tillfoga svensk livs
medelsproduktion och landsbygd skador som kanske aldrig går att 
rätta till."104 När en regeringskris ett par år senare hotade, med anled
ning av Oresundsbron, sände förbundet en skrivelse till centerns parti
styrelse och uppmanade partiet att inte låta den borgerliga regeringen 
falla.105 Dessa uttalanden kan ses som tecken på borgerliga sympatier, 
men framför allt skall de nog tolkas som rädsla för en återgång till 1990 
års jordbrukspolitik. 

Vid denna tid hade Guy Allan Svensson tillträtt som sekreterare 
och FR gick in i en mer aktiv period. Familjejordbrukarna började 
arbeta på att förbättra sina politiska kontakter, även med socialdemo
kraterna. Bland annat var jordbruksutskottets ordförande Margareta 
Winberg inbjuden som gästtalare vid landsmötet 1993. Följande år var 
FR i kontakt med ledande politiker från socialdemokraterna, modera
terna, centern och ny demokrati för att diskutera jordbrukspolitiken 
inför EU-medlemskapet. FR pläderade för att Sverige borde utnyttja 
medlemskapets möjligheter till ökad livsmedelsexport. Under hösten 
1994 inbjöds förbundet både till jordbruksutskottet och till den ny
blivna jordbruksministern Winberg. Enligt Svensson blev delegatio-

103 E-post från Mats Hellström 10/10 2003; Telefonsamtal med Dag von Schantz 

14/12 2003. 
104 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1991:8, s. 5-6 (citat s. 5). 
105 Små- & Familj ej ordbrukarnas tidning 1994:3, s. 3. 
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nen väl mottagen och han uttryckte förhoppningar om en fortsatt 
dialog.106 

Småbrukare i Väst 

Redan från början gick Småbrukare i Väst in för att knyta kontakter 
med de politiska partierna. Organisationens ledning sammanträffade 
under åren 1985-1987 med jordbruksexperter i folkpartiet, modera
terna, vpk, socialdemokraterna och miljöpartiet. Partiernas företrä
dare sades ha visat stort tillmötesgående och samtliga tog avstånd 
från strukturutredningen.107 Det är signifikativt att Småbrukare i Väst 
undvek att ta kontakt med centerpartiet som man ansåg hade svikit 
landsbygdsvälj arna. 

Att organisationen i hög grad ogillade centerns Karl Erik Olsson, 
som var jordbruksminister 1991-1994, har redan framgått. Också hans 
företrädare Mats Hellström beskrivs av Rune Lanestrand som svag 
och styrd av LRF.108 Det omdömet förefaller märkligt med tanke på 
att det var Hellström som genomdrev såväl det stora avregleringsbe-
slutet som liberaliseringen av jordförvärvslagen. Hellströms bild av 
Småbrukare i Väst är inte lika negativ: 

Jag har lyssnat till och träffat Småbrukare i Väst vid ett antal tillfällen, såväl i 
Stockholm på jordbruksdepartementet som i Dalsland. I vissa frågor hade de 
intressanta uppslag om alternativodling och annat.109 

Departementsrådet von Schantz beskriver dock organisationens fö
reträdare som ganska fundamentalistiska och oemottagliga för argu
ment, vilket gjorde det relativt ointressant att ha med dem att göra.110 

I likhet med Familjejordbrukarna inbjöds Småbrukare i Väst till 
jordbruksutskottet efter maktskiftet hösten 1994. De sammanträffade 

106 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1993:5, s. 2; 1994:6, s. 3; 1995:1, s. 3; 1995:2, 
s. 3; Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 8/10 2003. 

107 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1985:7, s. 14; 1986:3, s. 6-7, 12; Småbru
karen 1987:4, s. 19. 

108 E-post från Rune Lanestrand 11/10 2003. 
109 E-post från Mats Hellström 10/10 2003. 
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även med Margareta Winberg och ansåg att hon hade en förnuftigare 
inställning till jordbrukspolitiken än Karl Erik Olsson. Utskottsbesö
ket framställdes av Lanestrand som "en smått historisk dag". "Att Små
brukarna blev inbjudna är en tydlig markering från jordbruksutskottet 
att man inte längre anser att LRF är representativt för de breda grup

perna inom jordbruket", triumferade han.111 Den tolkningen är säkert 
en överdrift, men en vilja att distansera sig från LRF bidrog sannolikt 
till Margareta Winbergs och den socialdemokratiska utskottsmajori
tetens vänligt sinnade attityd. Under de borgerliga regeringsåren hade 
LRF fått till stånd en fullständig brytning med 1990 års politik och 
den hade socialdemokraterna velat hålla fast vid. Dessutom hade den 
svenska delegationen under Sveriges medlemsförhandlingar med EU 
haft mycket täta kontakter med LRF, något som socialdemokraterna 
ogillade. Karl Erik Olsson hade, mer eller mindre frivilligt, agerat som 
LRF:s företrädare i regeringen och Margareta Winberg hade definitivt 
inga planer på att spela en sådan roll."2 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU och villkoren för alla 
jordbrukspolitiska aktörer förändrades fullständigt. De avgörande be
sluten flyttades till Bryssel. När det gällde möjligheterna att kommu
nicera med makthavarna på hemmaplan hade dock såväl Ekologiska 
Lantbrukarna som de båda småbrukarorganisationerna gott hopp om 
framtiden. 
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111 Lundgren Rydén 2000, s. 215-218, 226-227, 230. 



6. Den europeiska arenan 

När Sverige den i januari 1995 anslöt sig till den Europeiska unionen 
var bönderna den grupp i samhället som tydligast noterade skillna
den. Jordbrukspolitiken är förmodligen det område inom EU som 
kännetecknas mest av överstatlig detaljplanering. Under 1990-talet 
genomfördes stora förändringar av den gemensamma jordbrukspo
litiken (CAP), men det handlade inte om förenkling och avreglering 
som i Sverige. 

CAP, ett ständigt förändringsprojekt 

CAP slukade länge mer än halva budgeten och har under EEC/EG/ 
EU:s historia framkallat åtskilliga ekonomiska och politiska kriser. 
Grunden i politiken var fram till 1992 en högprislinje, det vill säga att 
jordbrukarna garanterades en bestämd prisnivå och avskärmades från 
de lägre priserna på världsmarknaden. Det faktum att produktionen 
inte styrdes av efterfrågan ledde, så snart 1950-talets livsmedelsbrist var 
avhjälpt, till växande överskott. Dessa dumpades på världsmarknaden 
till höga kostnader för EG och med negativa följder för de fattiga län
derna. Vidare förfelades jordbrukspolitikens ursprungliga sociala syfte 
genom att huvuddelen av prisstödet gick till storjordbrukarna, medan 
de småbönder som bäst behövde stöd bara fick en mindre del. 

På 1970- och 1980-talen steg den årliga livsmedelsproduktionen i 
EG med 2 procent, medan konsumtionen endast ökade med 0,5 pro
cent om året.1 Att denna utveckling inte kunde fortsätta blev allt mer 
uppenbart. En första åtgärd vidtogs i mjölksektorn, där ett kvotsystem 
infördes 1984. Det andra stora problemet var spannmålsöverskottet. 
EG:s exportstöd framkallade stark kritik från USA under den så kalla-

1 Daugbjerg 1996, s. 121. 
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de Uruguay-rundan i GATT, vilken inleddes 1986. Även bortsett från 
GATT-förhandlingarna framstod en reform av jordbrukspolitiken, på 
grund av de ständigt ökande kostnaderna, som en nödvändighet.2 

För att underlätta GATT-förhandlingarna föreslog EG-kommissi-
onen 1990 en nedskärning av prisstödet och gränsskyddet, men lovade 
samtidigt bönderna att de inte skulle drabbas ekonomiskt. Förslaget 

lade grunden till den reform som antogs av ministerrådet i maj 1992. 
Beslutet innebar prissänkningar med 29 procent på spannmål, olje
växter och fodergrödor och 15 procent på nötkött. Alla prissänkningar 
kompenserades med areal- och djurbidrag. För att överskottsproduk
tionen skulle minska måste spannmålsodlare med mer än 20 hektar 
lägga 15 procent av jorden i träda, något som de fick ekonomisk kom
pensation för. Bönderna fick alltså lika omfattande stöd som tidigare, 
men under delvis annorlunda former.3 

Beslutet 1992 var en första anhalt på vägen till en frikoppling av 
jordbruksstödet från produktionen och det öppnade möjligheter till 
fortsatta reformer i framtiden. Att sådana skulle behövas var tydligt, 
såväl av ekonomiska skäl som av hänsyn till miljön och till konsumen
ternas önskemål. Inte minst måste CAP reformeras ytterligare för att 
möjliggöra en utvidgning av unionen. 

Grönare CAP 

Förutom ovan nämnda problem blev det efterhand allt tydligare att 
den gemensamma jordbrukspolitiken medförde allvarliga skador på 
miljön. De negativa miljöeffekterna har det gemensamt att de orsa
kas just av sådana intensiva och storskaliga produktionsmetoder som 
gynnats av den förda politiken. Ett första exempel på skadeverkning
arna är att landskapsbilden blir fulare. Vidare får läckage av kväve 
och bekämpningsmedel följder som igenväxta vattendrag, skador 
på djurlivet och förorenat dricksvatten. Jorderosion är ett problem i 
medelhavsländerna och luftföroreningar i form av gödsellukt kan vara 

2 Ibid., s. 113-115. 
3 Vail, Hasund & Drake 1994, s. 234; Daugbjerg 1996, s. 119-128; Grant 1997, s. 

77-78. 
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mycket besvärande i områden med hög djurtäthet som Holland. En

sidiga växtföljder, användning av bekämpningsmedel och utdikning 

av våtmarker leder till minskad biologisk mångfald. En nära relaterad 

fråga handlar om djurskydd, exempelvis långa plågsamma transporter 

och trånga hönsburar, något som upprört många konsumenter.4 

Miljöhänsyn var därför ett av kommissionens argument för 1992 

års reform. Det kom visserligen inte att påverka de stora dragen i 

beslutet, men reformen inkluderade ett miljöprogram (förordning 

2078/92). EG-stöd kunde beviljas för att minska användningen av 

gödning och bekämpningsmedel, vårda värdefulla landskap, bevara 

sällsynta husdjurs raser, skapa naturreservat och rekreationsområden 

samt för att stödja ekologisk odling. Medlemsländerna fick relativt 
stor frihet att avgöra tillämpningen av miljöprogrammet. EG stod 

inte för hela anslaget, utan åtgärderna förutsatte medfinansiering av 

det enskilda medlemslandet.5 

Vid ungefär samma tid antog EG en förordning om ekologisk växt

odling (förordning 2092/91).6 EG-reglerna ställde de svenska alterna

tivodlarna inför ett vägval, eftersom KRAV:s regler i vissa avseenden 

var mer långtgående. Frågan var om man skulle rätta sig efter EG:s 

normer eller låta KRAV-märket, i likhet med det danska L0J-märket, 

beteckna en "extra ekologisk" produktion.7 Beslutet blev att inte göra 

som danskarna. I stället anpassades huvuddelen av KRAV-reglerna till 

EG-förordningen som blev lag i Sverige när EES-avtalet trädde i kraft 

1994.8 Det fanns därför ingen anledning att införa en statlig ekologisk 

4 Grant 1997, s. 200-202. 
5 Ibid., s. 204-209; SOU 1994:82. (EG-förordningen återfinns som bilaga i denna 

SOU.) 
6 Europeiska gemenskapernas officiella tidning, Specialutgåva 1994:15, volym 10, s. 

124-140. 
7 Alternativodlaren 1992:1, s. 18—20. 
8 Proposition 1993/94:203, s.174-178. KRAV-reglerna och EG-förordningen över

ensstämmer inte till hundra procent. En vara som producerats i enlighet med förord
ningen får säljas med beteckningen ekologisk även om den inte uppfyller KRAV:s 
regler. Det har exempelvis förekommit med julskinka, där KRAV inte tillåter tillsats 
av nitrit. Detta och andra liknande fall har lett till en diskussion om KRAV-märk-
ningens framtid. Se Wivstad, Milestad & Lund 2004. 
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märkning som i Danmark. Ansvaret för den svenska tillämpningen 
av reglerna låg i fortsättningen på Jordbruksverket, men myndighe
ten delegerade själva kontrollfunktionen till KRAV och Demeter. För 
svenska ekologiska producenter och konsumenter medförde EG-för-
ordningen alltså ingen märkbar förändring. 

Sverige i EU 

Bondeorganisationernas reaktioner på utslaget i folkomröstningen va
rierade naturligtvis högst betydligt. Hos LRF var tillfredsställelsen lika 
stor som vreden och kamplusten hos Småbrukare i Väst. Ekologiska 
Lantbrukarna uttryckte en viss tillförsikt och även Familjejordbrukar
nas Riksförbund närde försiktiga förhoppningar. 

Sveriges inträde i EU påverkade de enskilda böndernas vardag på många 
sätt. En detalj som fick stor symbolisk betydelse var kornas gula öronmär-
ken. (Foto: Europeiska kommissionens mediatek.) 
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Besvikna familjejordbrukare 

Det dröjde inte länge innan Familjejordbrukarnas framtidstro för
byttes i ilska. Den borgerliga regeringen hade framgångsrikt försökt 
förhandla sig till så mycket bidrag som möjligt. S-regeringen som till
trädde efter valet hösten 1994 ville dock bara ta emot en mindre del 
av miljöstöden och bidragen till mindre gynnade områden, eftersom 
svensk medfinansiering krävdes. Vidare ansåg regeringen att de som 
tjänade mest på EU-medlemskapet, och dit räknades särskilt spann
målsodlarna, skulle bidra till Sveriges medlemsavgift.9 Det skulle ske 
genom bland annat höjd skatt på jordbruksfastigheter och dieselolja. 
LRF invände att meningen med medlemskapet ju hade varit att Sveri
ges bönder skulle kunna konkurrera med andra EU-länder på samma 
villkor.10 Familj ej ordbrukarna instämde och talade om bedrägeri. Ge
nom att inte ta emot bidrag som Sverige hade rätt till och dessutom 
lägga till nya pålagor bröt regeringen mot medlemsavtalet, var det 
budskap som ofta upprepades." 

Ju längre tiden gick, desto mer uttalad blev Familjejordbrukarnas 
besvikelse över EU-medlemskapets uteblivna fördelar. Lönsamheten, 
särskilt för animalieproduktionen, tycktes inte bli bättre utan snarare 
sämre. FR vände då sin frustration mot Karl Erik Olsson och LRF, 
som man ansåg hade lurat bönderna att rösta ja till ett uselt medlems
avtal.12 De främsta måltavlorna de följande åren blev dock Jordbruks
verket och lantbrukskooperationen. Klagomålen mot Jordbruksverket 
gällde klumpig handläggning av mjölkkvoter och nötkreatursmärk
ning, långsam utbetalning av EU-bidrag och invecklad tillämpning 

9 Motion 1994/95:1)16 (Sven Hulterström m.fl. s), s. 7—17; Lundgren Rydén 2000, 

s. 217, 228-231. 
10 Land Lantbruk 1994:42, s. 3-4; 1994:44, s. 3-5; 1994:47, s. 3; 1994:48, s. 5, 8-9; 

1994:51/52, s. 7. 
" Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1994:6, s. 2; 1995:1, s. 2, 12-13; I995:2> s-

7-8; 1995:4, s. 7. 
12 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1995:8, s. 2; 1996:2, s. 13; 1996:4, s. 7; 

1997:6, s. 10; 1998:3, s. 6. 
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av EU:s regler. I FR:s ögon gick myndigheten avsiktligt in för att göra 
livet så surt som möjligt för bönderna.13 

Huvudkritiken mot lantbrukskooperationen kretsade kring att den 
inte som utlovat lyckades tillvarata möjligheterna på den europeiska 
marknaden. Däremot kunde livsmedel från andra EU-länder enkelt 
ta sig in i Sverige. Familjejordbrukarna deklarerade att de koopera
tiva företagen inte förstod att det krävdes aktiv marknadsföring för 
att sälja svenska livsmedel i Europa. FR talade om ett "totalt mark-
nadsmässigt misslyckande" och en "uppvisning i oduglig marknads
föring".14 Exempelvis borde BSE-krisen, som FR såg det, ha inneburit 
en chans att sälja garanterat säkert svenskt nötkött på EU-marknaden. 
Det lyckades inte därför att de svenska marknadsförarna visade "en 
exempellös oförmåga att utnyttja detta unika tillfälle att skapa oss en 
säljplattform på den stora inre marknaden".15 

Till skillnad från Småbrukarna uppmanade dock inte FR sina 
medlemmar att lämna lantbrukskooperationen. Tvärtom ansåg man 

att de borde engagera sig på mötena och se till att odugliga företrädare 
rensades ut ur ledningen.16 Även LRF:s högste ansvarige, ordföranden 
Hans Jonsson, borde enligt FR "så fort som möjligt ersättas med en 
kompetent företrädare för bönderna".17 När Guy Allan Svensson 2003 
tillfrågades om sin syn på EU-medlemskapets följder vidhöll han att 
följderna blivit negativa därför att LRF drivit ett "spel för galleriet". 
LRF satte, enligt hans mening, inte tillräcklig press på regeringen att 
tillvarata det svenska jordbrukets intressen och drev inte heller på de 
lantbrukskooperativa företagen att satsa offensivt.18 

13 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1995:8, s. 5; 1996:1, s. 2, 11; 1996:2, s. 5; 

1996:6, s. 3; 1996:7, s. 12; 1997:2, s. 13-14. 
14 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:4, s. 13 (citat); 1996:5, s. 6; 1996:7, s. 

4 (citat); 1996:8, s. 2; 1997:1, s. 4. 
15 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1998:1, s. 15. 
16 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:4, s. 6; 1996:5, s. 2, 11; 1997:1, s. 13. 
17 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:7, s. 12. 
18 Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 8/10 2003. 
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EU-kritiska småbrukare 

Småbrukare i Väst/Förbundet Sveriges Småbrukare var en lika otve
tydig EU-motståndare efter folkomröstningen som före. Organisatio
nen agiterade för att Sverige skulle lämna unionen och årsmötet 1996 
fastslog: 

Hela EU:s jordbrukspolitik går stick i stäv med ett miljövänligt, småskaligt 
och djurvänligt jordbruk. Sverige bör därför bryta helt med EU:s osunda 
jordbrukspolitik som tycks ha hämtat sin inspiration från det gamla Sovjet
väldet. Den präglas av detaljstyrning genom bidrag, gynnande av stordrift 
och en förnedrande kontroll och övervakning av bönderna.19 

Småbrukarna startade därefter en namninsamling med krav på en 
ny folkomröstning om EU-medlemskapet.2° Kravet upprepades i ett 
"bondeuppror" mot EU som förbundet tog initiativ till våren 1998. 
Denna kampanj avslutades med en demonstration i Stockholm den 
29 april, samma dag som riksdagen röstade om att godkänna Amster
damfördraget.21 Sveriges ordförandeperiod första halvåret 2001 erbjöd 
nya tillfällen att visa sina antipatier mot EU. När jordbruksministrar
na i april sammanträdde i Östersund medverkade Småbrukarna till
sammans med ett stort antal andra organisationer i en demonstration 
mot EU:s jordbrukspolitik.22 Förbundet Sveriges Småbrukare deltog 
även i demonstrationerna under Europeiska Rådets möte i Göteborg 
i juni.23 

En samvetsfråga för så uttalade EU-kritiker som Förbundet Sveri
ges Småbrukare lyder naturligtvis: "kan en riktig småbrukare ta emot 
EU-bidrag?" Den saken diskuterades vid ett möte med förbundssty
relsen och länsavdelningarna i februari 1997. Svaret blev ja. "Småbru
karrörelsen kritiserar inte den enskilde som tvingas ta emot bidrag 

19 Småbrukaren 1996:2, s. 10. 
20 Småbrukaren 1996:4, s. 5. 
21 Småbrukaren 1998:1, s. 6, 24; 1998:2, s. 16-18. 
21 Småbrukaren 2000:3, s- 5! 2001:2, s. 16-17; Östersunds-Posten 9/4 2001, s. 15-16. 
23 Småbrukaren 2001:1, s. 6; 2001:3, s- :3> I5-
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för att överleva utan själva systemet."24 Annars tar förbundet i princip 
avstånd från bidrag, utom för ekologisk produktion. Åsikten grundas 
i det faktum som Småbrukarna många gånger påtalat, nämligen att 
de flesta bidragsformer har haft en tendens att gynna storskalighet. 
EU-bidragen är inget undantag i det avseendet. 

En händelse av stor symbolisk betydelse för Småbrukarna inträf

fade i Ljungskile den 7 oktober 1999. Jordbruksverket lät då skjuta 
sex fullt friska nötkreatur, eftersom ägaren vägrat märka dem med de 
gula öronmärken som EU föreskriver. Jordbruksverket hänvisade till 
att EU-reglerna om märkning syftar till att det i händelse av galna ko
sjukan eller andra sjukdomar skall gå att spåra smittan till det enskilda 
djuret. Därför är reglerna mycket strikta och medger inga undantag. 
Omärkta djur skall avlivas och destrueras omgående och utan ersätt
ning till ägaren.25 

För att ventilera sitt missnöje arrangerade Förbundet Sveriges 
Småbrukare en demonstration utanför Jordbruksverkets kontor i Jön
köping. Med sig hade de en omärkt ko som på ryggen bar en filt med 
texten "skottsäker väst". Meningen var att en delegation skulle träf
fa generaldirektören Ingrid Irhammar. Hon blev dock rasande över 
provokationen, ställde in mötet och polisanmälde demonstranterna. 
Småbrukarna startade därefter en insamling till den drabbade bonden 
i Ljungskile och kunde en tid senare överlämna 30 000 kronor, ett 
belopp som täckte större delen av djurens värde. För Småbrukarna 
var emellertid bondens ekonomiska förlust en bisak i sammanhanget. 
Det viktiga var att "komassakern i Ljungskile" öppnade ögonen på 
många människor. Enligt förbundets uppfattning låg nu det vansinniga 
i EU:s jordbrukspolitik och de svenska byråkraternas myndighetsutö
vande i öppen dager.26 

24 Småbrukaren 1997:1, s. 30. Rune Lanestrand förklarade däremot i en tidningsin

tervju att han själv inte tog emot EU-bidrag. (Göteborgs-Posten 12/2 1998, s. 30.) 
25 Göteborgs-Posten 8/10 1999, s. 13; Land Lantbruk 1999:41, s. 7. Även LRF-ordfö

randen Hans Jonsson var starkt kritisk till myndighetens handläggning av ärendet. 
26 Småbrukaren 1999:4, s. 2, 6—7, 10; 2000:1, s. 2, 5; 2000:3, s- 6; Land Lantbruk 

1999:45,  s .  6. 
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Förbundet Sveriges Småbrukare protesterade ofta mot EU:s jordbrukspolitik och dess till-
lämpning i Sverige. En ko med "skottsäker väst" väckte stor uppmärksamhet vid en de

monstration mot att Jordbruksverket låtit skjuta kor som saknade öronmärken. (Foto: 
Kristina Karlsson, Småbrukaren.) 

Ekologiska Lantbrukarna och CAP 

Ekologiska Lantbrukarnas hållning till den gemensamma jordbruks

politiken kan beskrivas som raka motsatsen till Småbrukarnas. Oav

sett vad man tidigare haft för åsikt om EU som sådant gällde det nu 

att "gilla läget" och göra det bästa av medlemskapet. 

Organisationens jordbrukspolitiske talesman Peter Einarsson räk-
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nade med att det borde finnas hyggliga utsikter för det ekologiska 
jordbruket att få gehör för sina synpunkter. Sannolikt skulle i framti
den olika former av miljöstöd bli en större del av den totala jordbruks
budgeten, eftersom sådana är lättare att motivera politiskt än rent in
komststöd. Det nationella manöverutrymmet skulle inskränkas, men 
det var ändå viktigt att fortsätta påtryckningarna på svenska politiker 
och myndigheter. Det gällde också att upprätthålla goda relationer 
med de svenska företrädarna i Bryssel. Dessutom skulle man inte un
derskatta möjligheterna till "kringgående rörelser" - direkta kontakter 
med kommissionen eller samarbete med ekologiska organisationer i 
de andra medlemsländerna.27 

Einarsson var huvudförfattaren till det nya jordbrukspolitiska 
program som Ekologiska Lantbrukarna antog på sitt årsmöte i mars 
1996. Programmet präglades av insikten om att jordbrukets villkor 
nu i första hand avgjordes på den europeiska arenan och att det var 
på den nivån förändringar måste ske. Programmets utgångspunkt var 
att livsmedelsproduktionen borde styras mot långsiktig uthållighet 
och därför måste de styrmedel som CAP erbjöd omdisponeras. Ett 
allvarligt fel med det rådande bidragssystemet var enligt Ekologiska 
Lantbrukarna att det premierade odling av spannmål och oljeväxter, 
men inte vall. Vidare fick bördiga regioner högre ersättning per hektar 
trots att stödbehovet var mindre där. Kardinalpunkten i Ekologiska 
Lantbrukarnas alternativ var att areal- och djurbidragen skulle ersättas 
med ett enhetligt arealstöd till all brukad mark. Oavsett region och 
odlad gröda skulle samma belopp utgå per hektar. (På EU-jargong 
kallas en sådan bidragsmodell flat-ratepayment.) Som villkor för stö
dets utbetalning ställdes en minsta andel "grön mark" och ett tak för 
djurtätheten. Miljöskatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel, 
som redan fanns i Sverige och Danmark, borde införas i hela EU. De 
befintliga miljöstöden borde ökas, men med frihet för medlemslän
derna att bestämma tillämpningen.28 

Den strategi som här skisseras illustrerar att den ekologiska jord-

27 Ekologiskt Lantbruk 1995:6. s. 5—9. 
28 Ekologiska Lantbrukarna 1996. 
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brukarrörelsens målkonflikt inte bara handlar om ideologi och eko
logisk identitet kontra ekonomiska överväganden. En stark ekologisk 
identitet kan också vara till ekonomisk nytta. Ju sämre det konven
tionella jordbruket framstår vid en jämförelse, desto lättare bör det 
rimligen vara att motivera särskilda ekobidrag och högre priser på 
ekologiska varor. Om programmet genomförs blir däremot jordbru
ket som helhet mer miljöanpassat och skillnaden mellan ekologiskt 
och konventionellt minskar. Det är naturligtvis önskvärt ur många 
synvinklar, men det är inte säkert att ekobönderna skulle gynnas eko
nomiskt av det. 

Peter Einarsson, Ekologiska Lantbrukarnas jord
brukspolitiske talesman, formulerade organisatio
nens program för förändring av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik. (Foto: Karolina Jerkebring.) 

Frågan infinner sig vilken av Ekologiska Lantbrukarnas två hu
vudmålsättningar som egentligen är viktigast — att arbeta för en mil
jöanpassning av hela jordbruket eller att slåss för ekobönderna som 
intressegrupp? På denna direkta fråga svarar Peter Einarsson att "hu
vudmålet är den långsiktiga miljöanpassningen. En ökad ekologisk 
produktion och marknad är ett medel, ändringar av CAP och andra 
politiska signaler ett annat". Han medger att den dubbla rollen som 
idé- och intresseorganisation kan orsaka målkonflikter, men "i stort 
skulle jag nog ändå vilja påstå att idépolitiken är en tillgång för intres
sepolitiken".29 

Inger Källander, Ekologiska Lantbrukarnas ordförande sedan 1994, 
instämmer i att målet på lång sikt är en fullständig omläggning av 

19 E-post från Peter Einarsson 22/2 2002. 
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jordbruksproduktionen. Avgränsningen mellan ekologiskt och kon
ventionellt jordbruk har enligt Källander inget egenvärde, utan eko
jordbruket skall ses som en modell för jordbrukets utveckling. Hon 
tillägger att en allmän miljöanpassning kan bidra till en bättre lön
samhet för hela jordbruket.30 Organisationens ledning betraktar alltså 
inte de delvis motstridiga målsättningarna som något större problem. 
Frågekomplexet aktualiseras dock i fler sammanhang, bland annat i 
diskussionerna om utformningen av det svenska miljöprogrammet. 

De europeiska samarbetsorganisationerna 

De två största och mest inflytelserika jordbrukarorganisationerna på 
EU-nivå är COPA {Comité des Organisations Professionelles Agricoles) 
och COGECA (Comité Genéral de la Coopération Agricole des Pays de 

la Communauté). Den förra består av de stora nationella intresseorga
nisationerna för jordbrukare och den senare samlar de lantbrukskoo
perativa organisationerna. COPA och COGECA har ett nära samar
bete och uppvisar oftast en enad front utåt. LRF är medlem i båda och 
har sedan 1989 ett eget kontor i Bryssel. 

Småjordbrukarnas nationella organisationer samverkar inom CPE 
(•Coordination Paysanne Européenne). Sedan sin tillkomst 1986 har 
CPE varit erkänt av EG/EU:s institutioner och fungerar som remiss
organ i frågor om den gemensamma jordbrukspolitiken. 1998 stärk
tes organisationens ställning genom att den fick plats i de flesta av 
kommissionens rådgivande kommittéer i jordbruksfrågor. 2003 hade 
CPE arton medlemsorganisationer från nio EU-länder samt Norge 
och Schweiz. Ytterligare åtta organisationer fanns med i utkanten av 
samarbetet som "kandidatmedlemmar". CPE:s strävan är att den ge
mensamma jordbrukspolitikens resurser skall fördelas mer rättvist, så 
att det småskaliga familjejordbruket kan bevaras i alla delar av Eu
ropa. Vidare motsätter sig CPE användningen av hormoner, antibio
tika och GMO.31 1993 var CPE med och bildade den internationella 

30 Telefonsamtal med Inger Källander 5/4 2002. 
31 CPE, "Presentation" (hämtat 10/11 2003), www.cpefarmers.org; "Membres" 

(hämtat 10/11 2003), www.cpefarmers.org 
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småbonderörelsen Via Campesina, som engagerar sig i frågor om den 
internationella livsmedelshandeln och är en drivande kraft i den glo
bala rättviserörelsen.32 

Den ekologiska jordbrukarrörelsens internationella samarbetsor
ganisation är IFOAM {International Federation of Organic Agriculture 

Movements). Medlemmar är inte bara odlarorganisationer som Ekolo
giska Lantbrukarna, utan även kontrollorgan som KRAV samt företag 
som handlar med ekologiska livsmedel. IFOAM grundades 1972 och 
har i dag 730 medlemsorganisationer i hundra länder. Ett väsentligt 
inslag i organisationens verksamhet har varit att utarbeta ett interna
tionellt regelverk, Basic Standards, för den ekologiska produktionen.33 

I IFOAM:s EU-grupp ingår de ekologiska organisationerna i EU-
länderna samt Schweiz, Norge och Island. Gruppen bildades i sam
band med tillkomsten av EG-förordningen om ekologisk odling 1991 
och fick snart ställning som remissinstans till kommissionen. Sedan 
1998 sitter EU-gruppens företrädare med i den rådgivande Ständiga 
gruppen för ekologiskt jordbruk. IFOAM:s arbete på EU-nivån handlar 
självfallet i hög grad om regelverket för den ekologiska produktionen. 
På senare år har den fortlöpande reformeringen av CAP fått allt större 
utrymme på dagordningen. För information och seminarieverksam
het i dessa frågor har EU-gruppen erhållit anslag från Europaparla
mentet och kommissionen.34 

För att nå framgång måste jordbrukarorganisationerna i EU:s 
medlemsländer arbeta på två plan samtidigt. Det gäller att försöka 

32 Via Campesina, "Presentation" (hämtat 31/10 2003), www.viacampesina.org/ 
art_english.php3?id_article=45; "Peoples' Food Sovereignty - WTO out of Agricul
ture" (hämtat 31/10 2003), www.viacampesina.org/art_english.php3?id_article=34 

33 IFOAM, "A Look at the Development of IFOAM in its First 25 Years" (hämtat 
26/8 2001), www.ifoam.org/whoisifoam/25years.html; "Organic Agriculture World-
wide: IFOAM Directory of member organisations and associates 2004" (hämtat 15/3 
2004), www.if0am.0rg/direct0ry/IFOAM_Direct0ry_04.pdf 

34 IFOAM, "The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 
2004" (hämtat 15/3 2004), www.ifoam.org/statistic/statistics_studie.pdf; Europa 
- CONECCS, "Groupe permanent de F agriculture biologique" (hämtat 15/12 2003), 
http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/organe_consultatif/membrede-
tail_cb.cfm?CL=en&groupe_id=4i&org_id=4i; Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 24; 
1998:10, s. xi; Veckans Ekolantbruk 21/2 2000. 

151 

http://www.ifoam.org/whoisifoam/25years.html
http://www.ifoam.org/statistic/statistics_studie.pdf


påverka både unionens jordbrukspolitik och den nationella tillämp
ningen av EU:s regler och bidragssystem. Allt detta kräver resurser 
i form av pengar, personal och ett stort kontaktnät. Förutsättning
arna att lyckas är naturligtvis bättre för LRF än för små organisationer 
som Ekologiska Lantbrukarna, Förbundet Sveriges Småbrukare och 
Familjejordbrukarnas Riksförbund. De tre mindre organisationernas 
förhållningssätt till det europeiska samarbetet varierar dock betydligt 
och skillnaderna har inte enbart att göra med resurser. Det handlar 
också om olika prioriteringar och strategiska val. 

Nordiska och europeiska småbrukarkontakter 

Den svenska småbrukarrörelsen har en lång tradition av nordiskt sam
arbete, medan det varit mer tunnsått med kontakter utanför Norden. 
1978 samlades Husmandsforeningerne, Norsk Bonde- og Småbrukar-
lag och Familjejordbrukarnas Riksförbund till den första i en serie 
årliga konferenser. 1982 kom den finska organisationen Asatus- ja 
maatilatalousliitto med i samarbetet och efter att Småbrukare i Väst 
brutit sig ur FR deltog även de. De nordiska småbrukarmötena hade 
karaktären av ett diskussionsforum som oftast utmärktes av enighet, 
men på 1990-talet skapade EU-frågan meningsskiljaktigheter. De 
danska husmännen hade lång erfarenhet av medlemskapet och fann 
det i huvudsak positivt, något som påverkade svenska FR att säga ja. 
Finländarna var tveksamma till EU, medan NBS och Småbrukare i 
Väst var övertygade motståndare.35 De nordiska konferenserna pågick 
fram till 1995, men därefter upphörde verksamheten. Den främsta or
saken till det var att Norsk Bonde- og Småbrukarlag hade gått med i 
CPE och i första hand ville lägga sin energi där.36 

Småbrukarlagets medlemskap i den europeiska samarbetsorganisa
tionen var en följd av ett initiativ från CPE 1994. Småbrukarorganisa-
tioner i de fyra länder som då var aktuella för EU-anslutning (Sverige, 
Norge, Finland och Österrike) inbjöds till en konferens i Tyskland. 

35 Små- dr Familjejordbrukarnas tidning 1992:6, s. 10; 1993:7, s. 5; Småbrukaren 

1993:2, s. 20. 
36 Telefonsamtal med Hans Röös 21/10 2003 och Bengt Johansson 23/10 2003. 
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Familjejordbrukarnas Riksförbund skickade två representanter, vilka 
sedan deltog i ytterligare ett par CPE-möten. De fick uppfattningen 
att CPE hade goda kontakter inom EU och möjligheter att faktiskt 
utöva inflytande på politiken. Vid sin hemkomst förordade de därför 
att FR borde göra som norrmännen och bli medlem i CPE. FR:s se
kreterare Guy Allan Svensson stödde förslaget, men landsmötet 1995 
sade nej med hänvisning till kostnaderna. CPE skulle visserligen med 
hjälp av EU-bidrag ha betalat resorna, men medlemsavgiften ansågs 
allt för hög. Något som sannolikt bidrog till att många landsmötes-
deltagare röstade mot förslaget var att CPE inte hade råd att tillhanda
hålla tolkning till svenska. Ärendet diskuterades även vid landsmötet 
1998, men med samma utgång.37 

Även Småbrukare i Väst/Förbundet Sveriges Småbrukare fick en 
inbjudan att delta i CPE:s konferens 1994, men skickade ingen före
trädare dit.38 Frågan om ett eventuellt CPE-medlemskap diskuterades 
emellertid av styrelsen som lade fram saken på årsmötet 1996. Beslutet 
blev, liksom hos Familjejordbrukarna, ett nej. Den höga medlemsav
giften var en motivering, men huvudskälet var att CPE verkade inom 
EU-systemet. Man konstaterade visserligen att CPE och Småbrukar
na hade mycket gemensamt, men att CPE inte var motståndare till 
EU som sådant. Frågan togs upp igen i en motion till årsmötet 2002, 
men beslutet stod fast: "Gärna ett ökat internationellt utbyte av infor
mation, men tyngdpunkten bör vara att jobba där vi står och försöka 
påverka de svenska jordbrukspolitikerna."39 De svenska Småbrukarna 
gjorde alltså en helt annan bedömning än sina norska kolleger. De 
senare var också övertygade EU-motståndare, men betraktade ändå 
CPE som viktigt trots att Norge inte ens gick med i EU. 

I stället för CPE-medlemskap intensifierade Småbrukarna sitt ut
byte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag.40 Dessutom etablerade man 

37 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1994:3, s. 11-12; 1995:1, s. 3; 1998:1, s. 6, 13, 

1998:5, s. 9; Dagens Nyheter 17/7 1994, s. A6; Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 

17/10 2003, Hans Röös 21/10 2003 och Bengt Johansson 23/10 2003. 
38 Telefonsamtal med Hans Röös 21/10 2003. 
39 Småbrukaren 1996:2, s. 23; 1996:2, s. 8. 2002:2, s. 18 (citat). 
40 Småbrukaren 1996:2, s. 22; 1997:2, s. 18. 
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kontakt med den polska organisationen ICPPC (International Coali-
tion to Protect the Polish Countrysidé). Hösten 2002 deltog företrädare 
för Småbrukarna i en konferens i Polen, arrangerad av ICPPC och 
med deltagare från ett tiotal europeiska småbrukarorganisationer.41 

Denna typ av internationellt samarbete utanför EU-ramen passade 
Småbrukarna utmärkt. Under 2003 deltog man i en stor konferens 
om småskalig livsmedelsproduktion i regi av de franska organisatio
nerna PaisAlp och Confédération Paysanne,42 Vidare inleddes ett utbyte 
med den brasilianska rörelsen för jordlösa lantarbetare MST (Movi-
mento dos trabalhadores rurais Sem Terra), som spelar en framträdande 
roll inom Via Campesina.43 

De utökade internationella förbindelserna medförde ett förnyat 
intresse för CPE. Under 2003 fick medlemmarna information om den 
europeiska samarbetsorganisationen både vid årsmötet och i tidning
en Småbrukaren. "Tills vidare vill vi samarbeta utan medlemskap", 
förklarade ordföranden Åke Karlsson.44 När han tillfrågades under 
hösten 2003 svarade dock Karlsson att han inte längre ville utesluta 
att Småbrukarna så småningom kunde gå med i CPE-samarbetet, åt
minstone som kandidatmedlem.45 

NOrdBruk 

Både Familjejordbrukarna och Småbrukarna har alltså hittills valt att 
stå utanför CPE och i stället koncentrerat sig på den nationella are
nan. Ett antal FR-medlemmar och andra svenska småbrukare som 
hade haft kontakter med CPE beklagade bristen på engagemang i 
den europeiska och internationella småbonderörelsen. I anknytning 

41 Småbrukaren 2002:1, s. 9; 2002:2, s. 16; 2002:3, s. 6-8. 
42 Småbrukaren 2003:1, s. 20-21. I konferensen deltog småbrukare från 15 länder. 

(PaisAlp, "Rencontre européenne de producteurs fermiers 31 janvier, ier et 2 février 

2003 å Forcalquier Alpes de Haute Provence — France" (hämtat 14/11 2003), http:// 

paisalp.free.fr/renc0ntre%20eur0p/c0mmunique.pdf) 
43 Småbrukaren 2002:3, s- m 2003:1, s. 13; 2003:4, s. 14-16. Om MST, se Kjörling 

2004. 
44 Småbrukaren 2003:3, s. 10, 27 (citat s. 10). 
45 Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. 
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till ett seminarium i Stockholm 1997 tillkom därför informationsnät
verket NOrdBruk. Det är en relativt informell organisation med ett 
fåtal aktiva medlemmar. Med en hemsida som plattform ägnar man 
sig åt att sprida information om CPE och Via Campesina. Då och då 
anordnas seminarier med svenska och nordiska organisationer, CPE-
företrädare och politiker.46 Ett uppmärksammat initiativ var när man i 
samband med EU:s ministermöte i Östersund 2001 bjöd in den fran
ske småbondeledaren José Bové.47 

NOrdBruk har status av kandidatmedlem i CPE och dess företrä
dare deltar i CPE:s konferenser. Ibland finns någon av dem med även 
vid Via Campesinas arrangemang vid de stora FN- och WTO-mö-
tena. Från början var tanken att NOrdBruk skulle fungera som para
plyorganisation för de två svenska småbrukarförbunden i avvaktan på 
att de själva skulle gå med i CPE. Under tiden hoppades NOrdBruk 
kunna bidra till ett förbättrat samarbetsklimat dem emellan, vilket 
dock inte har lyckats. Vid ett seminarium 1999 ställde sig visserligen 
både Familjejordbrukarna och Småbrukarna bakom ett uttalande 
om vikten av ökat samarbete, men i praktiken kunde deras konflik
ter inte överbryggas. Båda organisationerna dominerades av stridbara 
ledarpersonligheter, en omständighet som bidrog till att cementera 
motsättningarna och omöjliggöra samarbete. NOrdBruks ordförande 
Torgny Ostling förklarade hösten 2003 att han givit upp hoppet om 
att de båda svenska organisationerna någon gång skulle ansluta sig till 
CPE. Därför övervägde NOrdBruk att gå med i CPE fullt ut.48 

46 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1997:8, s. 6,13; NOrdBruk, "Presentation" 
(hämtat 29/10 zoo3), www.nordbruk.org/pres.html; "CPE-möte i Bryssel februari 

2000" (hämtat 29/10 2003), www.nordbruk.org/CPE_JB.pdf 
47 Göteborgs-Posten 14/4 2001, s. 31; Östersunds-Posten 9/4 2001, s. 15; NOrdBruk, 

"José Bové i Östersund" (hämtat 29/10 2003), www.nordbruk.org 
48 Telefonsamtal med Torgny Ostling 29/10 2003, Hans Röös 21/10 2003 och Bengt 

Johansson 23/10 2003; NordBruk, "NordBruk Seminarium 14/3 1999" (hämtat 29/10 
2003), www.nordbruk.org/Rapport.sem-99.pdf 
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Ekologiska Lantbrukarna i IFOAM 

Ekologiska Lantbrukarna tvekade aldrig om nyttan med det europe
iska samarbetet. Organisationen var redan tidigare medlem i IFOAM 
och engagerade sig genast i EU-gruppen. Ekologiska Lantbrukarnas 
företrädare Marianne Schönning och Peter Einarsson fann gensvaret 
för de svenska synpunkterna överraskande stort.49 

Att svenska intressen hävdade sig väl inom IFOAM som helhet 
framgår av att Eva Mattsson från KRAV 1999 blev ordförande i IFO-
AM:s regelkommitté.50 År 2000 valdes Gunnar Rundgren, som varit 
med och byggt upp ARF och KRAV från grunden, till ordförande i 
IFOAM:s världsstyrelse.51 Samma år blev Marianne Schönning vice 
ordförande i EU-gruppen.52 Ekologiska Lantbrukarnas jordbrukspo
litiska aktivitet, såväl inom ramen för IFOAM som genom kontakter 
med svenska representanter i olika EU-sammanhang, kan sägas ha 
eskalerat åren efter inträdet i EU. Situationen för en liten organisation 

med stora ambitioner och ett gynnsamt opinionsläge sammanfattades 
på följande sätt av Ekologiska Lantbrukarnas Peter Einarsson: "Det är 
alltså definitivt inte öppningar som saknas, utan framförallt resurser 
att satsa mera arbete på dem."53 

Ett sätt att förbättra resursläget skulle möjligen kunna vara ett or
ganiserat samarbete mellan ekojordbrukare och småbrukare. Einars
son konstaterade att många av CPE:s medlemsorganisationer drev 
liknande krav när det gällde reformeringen av CAP.541998 deltog Eko
logiska Lantbrukarna i ett seminarium arrangerat av CPE, men det 
ledde inte till något ytterligare samarbete.55 På senare år har det dock 
förekommit relativt flitiga kontakter mellan IFOAM:s EU-grupp och 
CPE. Einarsson betecknar de nuvarande relationerna som "högst vän
skapliga".56 

49 Ekologiskt Lantbruk 1996:3, s. 31; 1997:10, s. 12. 
50 Veckans Ekolantbruk 15/3 1999. 
51 Ekologiskt Lantbruk 2000:8, s. 24; Veckans Ekolantbruk 4/9 2000. 
52 Veckans Ekolantbruk 17/4 2000. 
53 Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 13. 
54 Ibid., s. 12. 
55 Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelse 1998. 
56 E-post från Peter Einarsson 21/3 2004. 
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EMU = ny bondesplittring 

Folkomröstningen i EMU-frågan den 14 september 2003 splittrade 
än en gång den svenska bondekåren. LRF sade ja och var till många 
bönders förargelse starkt pådrivande i kampanjen. LRF:s argument 
för ett byte av valuta handlade bland annat om att euron skulle med
föra stabilare inkomster för jordbrukarna och bättre möjligheter till 
livsmedelsexport.57 

Ekologiska Lantbrukarna repriserade sitt agerande vid den förra 
folkomröstningen och valde att inte ta ställning.'8 Familjejordbrukar
nas Riksförbund diskuterade EMU första gången på sitt landsmöte 
1997. Då enades man om formuleringen "att medlemskapet i EMU 
skall vara till fördel för familjejordbruket om vi skall kunna gå med 
på detta medlemskap".59 På landsmötet sommaren 2003 togs frågan 
upp igen och beslutet blev, utan någon större debatt, att förbundet 
ställde sig neutralt. Medlemmarna uppmanades att själva sätta sig in 
i saken och ta ställning. Ledningen gjorde dock ingen hemlighet av 
sin EMU-skeptiska hållning.60 Förbundet Sveriges Småbrukare sade 
självklart nej och engagerade sig aktivt i kampanjen, bland annat 
genom ett EMU-temanummer av tidningen (2003:2), som spreds i 
100 000 exemplar. Småbrukarna ingick i kampanjorganisationen Nej 
till EMU och fick del av det statliga kampanj anslaget, vilket bekostade 
tidningsutskicket.61 

Den skiljelinje mellan centrum och periferi i det svenska samhället 
som visade sig vid folkomröstningen 1994 upprepades i EMU-frågan, 
men blev den här gången ännu tydligare.62 Att säga nej till EMU när 
LRF sade ja var det enda rätta för Småbrukarna med tanke på att de-

57 Lantbrukarnas Riksförbund, "LRF och EMU" (hämtat 26/11 2003), www.lrf. 
se/LrfNodeServlet?command=layout&n=2039 

58 Telefonsamtal med Lennart Larsson, Ekologiska Lantbrukarna, 30/3 2004. 
59 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1997:5, s. 8. 
60 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 2002:8, s. 4; 2003:2, s. 4; Telefonsamtal 

med Kerstin Rolleberg 9/11 2003. 
61 Småbrukaren 2003:1, s. 11; 2003:3, s. 26. 
61 Sveriges Television, "EMU-valet" (hämtat 26/11 2003), http://svt.se/svt/jsp/ 

Crosslink.jsp?d=7282&a=ii7825 
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ras målgrupp var så negativ. Småbrukarna kan tyckas ha potential att 
bli talesman för en mycket stor andel av landsbygdsbefolkningen. Det 
räcker dock inte att många bönder ställer sig bakom Småbrukarnas 
åsikter. En intresseorganisation behöver också kunna visa upp kon

kreta resultat av sitt arbete. Det är något som LRF otvivelaktigt har 
lyckats med, även om resultaten inte alltid utfaller till alla medlem
mars belåtenhet. Hur Småbrukarna, Familjejordbrukarna och Eko
logiska Lantbrukarna hanterat den inhemska politiken från och med 
1995, och i vilken utsträckning de förmått ta sig in i sektorns policy-
nätverk, kommer att undersökas i de två följande kapitlen. 
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7- Småbrukarpolitik på hemmaplan 

Sveriges inträde i EU förändrade spelreglerna i jordbrukspolitiken. Att 
maktens centrum flyttade från Stockholm betydde emellertid inte att 
den nationella arenan helt förlorade sin betydelse. Medlemsländerna 
har i många fall en viss handlingsfrihet när det gäller utformningen av 
detalj föreskrifter, vilka kan vara nog så väsentliga. Skattefrågorna, som 
spelar en viktig roll för jordbrukets ekonomiska villkor, ligger också 
kvar på nationell nivå. 

Eftersom besluten om den gemensamma jordbrukspolitikens 
budget och allmänna inriktning fattas i ministerrådet innebar EU-
medlemskapet att regeringen blev den klart tyngsta svenska aktören i 
jordbrukspolitiken. Riksdagens inflytande reducerades, men eftersom 
s-regeringen saknat egen majoritet är andra partier inte helt maktlösa. 
Mellan 1995 och 1998 fungerade centern som stödparti och hösten 
1998 övertogs den funktionen av vänstern och miljöpartiet. Övriga 
partier kan i enskilda frågor utöva inflytande i jordbruksutskottet. 

Det är inte heller oväsentligt vem som för tillfället är jordbruks
minister. Under Sveriges första tid som EU-medlem innehades pos
ten av Margareta Winberg, som i EU-sammanhang gjorde en rivstart 
genom att ta strid mot plågsamma djurtransporter. Hon ersattes i 

mars 1996 av Annika Åhnberg, men återkom i oktober 1998. Åhnberg 
hade i jämförelse med Winberg ett mer uttalat konsumentperspektiv 
med betoning på livsmedelspriserna. Margareta Winberg visade en 
för socialdemokratiskt vidkommande relativt stor förståelse för lands
bygden, särskilt för de norrländska småböndernas villkor. Med Ann-
Christin Nykvist, som ersatte Winberg i november 2002, sattes åter 
konsumenternas intressen i högsätet. 

Ett dominerande inslag i den nationella jordbrukspolitiska debat
ten blev den så kallade "ryggsäckskampanjen" som LRF inledde i slutet 
av 1990-talet. LRF drev tesen att de svenska bönderna genom orätt-
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visa skatter förhindrades att konkurrera på lika villkor med andra EU-
länder. De krav som framfördes i samband med varje ny statsbudget 
var avskaffade miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel 
samt sänkta skatter på el, diesel och eldningsolja.1 LRF vann en första 
mindre framgång med sin kampanj när jordbruket i budgeten för år 
2000 befriades från en del av energiskatterna.2 Två år senare återfördes 
gödnings- och bekämpningsmedelsavgifterna till jordbruksnäringen.3 

Våren 2004 utlovades en sänkning av skatten på diesel till arbetsma
skiner i jordbruket.4 Några av "stenarna i ryggsäcken" har alltså lyfts 
bort, men ur LRF:s synvinkel är det inte tillräckligt.5 

Familjejordbrukarna och Småbrukarna drev i skuggan av LRF sina 
egna profilfrågor. Hur detta arbete såg ut och i vilken utsträckning det 
lyckades skall diskuteras i detta kapitel, men först en exposé över de 
två organisationernas interna förhållanden. 

Organisationerna och medlemmarna efter 1995 

För Familjejordbrukarnas Riksförbund fortsatte medlemsantalet att 
minska sakta men säkert och 2003 var det nere på omkring 400. Me
delåldern är hög och det sker knappast någon nyrekrytering, varför 
organisationens framtid ser dyster ut. Av de tidigare länsförbunden 
återstår Kristianstad, Malmöhus, Halland och Skaraborg. Aktiviteten 
i Skaraborg beskrivs som minimal, vilket innebär en ännu tydligare 
koncentration till Sydsverige än tidigare.6 

' LRF, Verksamhetsberättelse 1998, s. 44-45; Verksamhetsberättelse 1999, s. 42-43. 
2 Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 1999-09-20", http://jordbruk.rege 

ringen.se 
3 Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 2001-09-20", http://jordbruk.rege 

ringen.se 
4 Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 19 april 2004", http://jordbruk.re 

geringen.se. På hösten samma år preciserades sänkningen till två kronor/liter. (Jord 
bruksdepartementet, "Pressmeddelande 20 september 2004", http://jordbruk.rege 
ringen.se) 

5 Om ryggsäckskampanjen och dess bakgrund, se även Larsson 2004, s. 326—328. 
6 Telefonsamtal med Kerstin Rolleberg 7/10 2003. 
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Familjejordbrukarnas relationer till LRF har fortsatt att gå i vågor. 
Under 1995 besökte FR-ledningen LRF flera gånger för ömsesidigt 
informationsutbyte. Förbundet inbjöds också att delta i kampanjen 
"Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk".7 Året därpå 
uppstod däremot en kris i förhållandet när det annonsbidrag LRF 
betalat sedan mitten av sjuttiotalet upphörde. FR protesterade med 
motiveringen att summan utgjorde en återbetalning av medlemmar
nas indirekta bidrag via lantbrukskooperationen till LRF:s fackliga 
gren. Om FR inte fick någon ersättning innebar det att dess med
lemmar var tvångsanslutna till LRF. Omkring ett år senare återupp
togs utbetalningen av bidraget, dock utan att annonsen återkom i 
tidningen. Enligt Guy Allan Svensson ändrade sig LRF därför att FR 
hotat med en anmälning till EG-domstolen. Sedan dess har utbetal
ningarna fortgått, men det har varit sparsamt med kontakter mellan 
de två organisationerna. Svensson förklarade 1998 att LRF blivit en 
kapitalförvaltare som inte brydde sig om medlemmarna och att det 
var meningslöst att försöka samarbeta. Familj ej ordbrukarnas nuva
rande sekreterare Kerstin Rolleberg framhåller att LRF får valuta för 
pengarna. FR driver nämligen en rad mindre frågor som LRF inte 
engagerar sig i, men som ändå är av vikt för landsbygden.8 

7 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1995:1, s. 3; 1995:8, s. 3. 
8 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:3, s. 3; 1996:6, s. 13; 1996:7, s. 9; Te

lefonsamtal med Guy Allan Svensson 12/5 1998 och 1816 2004 samt med Kerstin 

Rolleberg 3/9 2003. 
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Figur 7.1. Familj ej ordbrukarnas Riksförbunds programförklaring 

VI VÄDJAR till alla goda krafter att medverka till förhindrande av landsbygdens 

avfolkning och ödeläggelse. 

VI KRÄVER samma möjligheter för alla som vill driva ett eget jordbruksföretag ra a > o 
nixrc&tr clv\rl**tr r»rh oavsett storlek och bei 

• 

VI MENAR att vårt klimat och vår åkerjord har de bästa förutsättningar för 
produktion av högvärdiga livsmedel. 

VI KRÄVER sunda former för dj Ining. 
.. , < 

ställning av prima livsmedel utan livsuppehållande 

llliifwiiiiai»! 
• 1 c.. 

girter vi uKtionen. 

gar. 

och torisaira 

VI VILL 

VI VILL bevara svensk lands 

VI VILL hjälp 

VI ÄR partipolitiskt obundn. 

Källa: Små- & Familjejordbrukarnas Tidning 1993:5, s. 1. 

Småbrukare i Väst hade under sina första tio år vunnit medlemmar 
och sympatisörer i stora delar av landet, vilket föranledde namnbytet 
till Förbundet Sveriges Småbrukare 1995. De följande åren fortsatte 
tillväxten. Nya avdelningar tillkom 1998-2000 i Kronoberg, Söder
manland, Dalarna, nordöstra Småland, Skaraborg, Halland, Jönkö
pings län, Närke och Sjuhäradsbygden.9 Hösten 2002 startades en 
avdelning på Södertörn. Dessutom bildades en ny avdelning i orga
nisationens ursprungsområde, där den lokala verksamheten legat nere 
en tid.10 Tillsammans med de tidigare avdelningarna i Skåne, Öster
götland och Jämtland-Härjedalen täckte organisationen några år efter 
sekelskiftet större delen av Sverige utom den nordligaste delen.11 Den 

9 Småbrukaren 1998:3, s. 11; 1998:4, s. 4; 1999:1, s. 9; 1999:2, s. 28; 1999:3, s. 5; 
1999:4, s. 4-5; 2000:3, s- 3_4; 2000:4, s- 45 2.001:1, s. 4. 

10 Småbrukaren 2002:2, s. 7; 2002:4, s- 2I- Den västsvenska lokalavdelningen fick 
det nygamla namnet Småbrukare i Väst. 

11 Småbrukarna i Värmland med ett 70-tal medlemmar prenumererar på tidningen 
Småbrukaren, men ingår inte formellt i förbundet. (Telefonsamtal med Inger Karls
son, Förbundet Sveriges Småbrukare, 25/11 2003.) 
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geografiska expansionen medförde att den ursprungliga västsvenska 
tyngdpunkten försvagades, vilket bekräftades med valet av östgöten 
Åke Karlsson till ordförande 1996. Tidningen Småbrukaren blev dock 
kvar hos Rune Lanestrand utanför Vänersborg och har behållit sin 
provokativa framtoning. 

Organisationens utbredning motsvarades inte av en lika impone
rande ökning av medlemsantalet. Vid slutet av 1990-talet stagnerade 
det omkring 5 500 och började därefter att minska (diagram 4.1). 
EMU-kampanjen och det temanummer av Småbrukaren som skicka
des ut till alla jordbrukare i landet sommaren 2003 innebar en vänd
punkt. I ett slag strömmade 1 500 nya medlemmar till, men om den 
ökningen är bestående eller tillfällig återstår att se. 
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Figur 7.2. Förbundet Sveriges Småbrukares programförklaring (ut
drag) 

I stället för burhöns, djurfabriker och dagens giftiga kemijordbruk arbetar vi för: 

Jordbruk utan gifter 

- Vi vill arbeta för ett naturligt, giftfritt jordbruk så att vi själva och andra kan äta 
vad jorden producerar utan att behöva vara rädda för giftrester och nya farliga 
mögelarter p.g.a. konstgödselgivor. Många jordbrukare lider idag av astma, allergier 

och andra sjukdomar som kan härledas till växtgifter och kemikalier. 

Bevara alla småbruk 

- Arbeta för att alla småbruk bevaras och brukas, och att det ska vara möjligt att 
helt eller delvis försörja sig på ett småbruk. Småbrukarkulturen är ett värdefullt arv 
som vi vill bevara och sprida. För att detta skall kunna ske måste vi arbeta för ett 
decentraliserat samhälle, där skolor, affärer och annan samhällsservice bevaras och 
vid behov utökas. 

Konsumentkontakt 

- Vi vill upprätta bättre kontakt mellan odlare och konsumenter som har 
gemensamma intressen av att fa fram så rena och giftfria produkter som möjligt. 
Onödiga mellanhänder, som fördyrar för kunderna och minskar förtjänsten för 
bonden, skall bort. 

Utträde ur EU 

- Arbeta för ett utträde ur EU och en förändring av jordbrukspolitiken. En 
jordbrukspolitik som styr jordbruket genom bidrag blir väldigt orättvis, 
missgynnar de mindre jordbruken och okänslig för konsumenternas krav på 
ekologiska produkter. Fusket breder ut sig och maten blir dyrare genom att en stor 
del betalas över skattsedeln. Vi bönder vill få betalt för det vi odlar utan nyckfulla 
och tvivelaktiga bidrag. 

Småbrukarna kämpar hårdnackat emot att byråkrater och politiker skall fa 
fullständig kontroll och styrning över ett av de sista fria yrkena - jordbrukarens. 

Källa: Förbundet Sveriges Småbrukare (hämtat 16/4 2004), www.smabrukaren.o.se 
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Småbrukarna söker en strategi 

Förbundet Sveriges Småbrukare förkastade den jordbrukspolitik som 
fördes i Sverige efter EU-medlemskapet, men formulerade inte något 
eget handlingsprogram. Huvudkravet var i stället att Sverige skulle 
bryta sig ur EU och forma sin egen jordbrukspolitik. Med den inställ
ningen var det naturligt för organisationen att inte alls delta i diskus
sionerna om den fortlöpande reformeringen av CAP. Det skulle ju 
kunna uppfattas som att man godkände EU-medlemskapet. 

Ett alternativ som emellanåt framförs av CAP:s många kritiker i 
EU-länderna är att återföra makten över jordbrukspolitiken till med
lemsländerna, en "åternationalisering". På senare år har faktiskt en 
del EU-beslut gått i den riktningen. I uttalanden av Småbrukarnas 
ordförande Åke Karlsson har tecken på ett begynnande omtänkande 
börjat dyka upp. Eftersom jordbrukets villkor skiljer sig så mycket 
mellan olika delar av EU är det absurt att ha samma regler överallt och 
därför är det "hög tid att åternationalisera jordbrukspolitiken", skrev 
han 2001.12 På en direkt fråga svarar Karlsson att förbundet nu före
språkar en åternationalisering av jordbrukspolitiken även om Sverige 
blir kvar i EU.13 Hur en självständig svensk jordbrukspolitik, innanför 
eller utanför EU, borde se ut har Småbrukarna ännu inte klargjort. 
Hittills har de varit mer fokuserade på att kritisera än på att föreslå 
alternativ. 

Småbrukarna och de politiska partierna 

Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson menar att det finns ett gene
rellt problem med svenska politiker. Många instämmer när han talar 
med dem om exempelvis vikten av småskalig livsmedelsproduktion, 
men sedan händer inte mycket konkret. Förbundet försöker dock 
hålla kontakt med de flesta partier. Mest gensvar möter man från mil
jöpartiet och i viss mån kristdemokraterna och centern. Det senare är 
något förvånande i ljuset av Rune Lanestrands många fientliga utta-

12 Småbrukaren 2001:3, s- i°- Se även Småbrukaren 2001:4, s- l4-
13 Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. 
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landen om centern, men Karlsson anser att det fortfarande finns "rik
tiga centerpartister" inom partiets EU-kritiska falang.14 Folkpartiet 
har förbundet däremot inget till övers för. Inför valet 2002 uttryckte 
Åke Karlsson betänkligheter inför utsikterna till ett regeringsskifte, 

eftersom folkpartiet lanserade Marit Paulsen som jordbruksminister
kandidat. Blotta tanken på en jordbruksminister från "landets mest 
jordbruks- och landsbygdsfientliga parti" fann han hårresande. När 
det dessutom handlade om Paulsen, som stod för en utpräglat mark
nadsliberal avregleringslinje, var det ännu värre. Om det var en sådan 
politik en eventuell borgerlig regering skulle driva måste Småbrukarna 
avråda sina sympatisörer från att rösta borgerligt.15 

Denna opinionsyttring skall emellertid inte tolkas som att förbun
det stödde socialdemokraterna. Partiet uppfattades som anhängare 
av stordrift och landsbygdsavfolkning i lika hög grad som tidigare. 
Statsminister Göran Persson anklagades för att uttala sig vackert om 
jordbruket och landsbygden på hemmaplan men samtidigt föra en 
helt annan politik i EU.16 Småbrukarnas inställning till regeringen 
berodde i hög grad på vem som var jordbruksminister. Man uppskat
tade Margareta Winberg för hennes kritik av EU:s jordbruks byråkrati 
och för att hon uttryckte sig positivt om småjordbruk och småskalig 
livsmedelsförädling. Annika Åhnberg och Ann-Christin Nykvist be
traktades däremot med största misstro.17 

En försummad möjlighet 

Småbrukarmedlemmen och vänsterriksdagsmannen Jonas Ringqvist 
gjorde 2002 ett försök att få i gång en diskussion om de stora dragen 
i jordbrukspolitiken med en artikel i Småbrukaren. Hans och partiets 
förslag till förändring av CAP gick ut på en stegvis åternationalisering 

'4 Småbrukaren 1998:4, s. 5; 2001:3, s. 9; Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 

2003. 
'5 Småbrukaren 2001:4, s. 14. 
16 Småbrukaren 2000:2, s. 11; 2000:3, s- 2-

'7 Småbrukaren 1994:4, s. 5; 1996:2, s. 10; 1998:4, s. 7; 2003:2, s. 23; Telefonsamtal 

med Åke Karlsson 31/10 2003. 
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genom nedtrappning av prisgarantier och direktstöd samt mer makt 
till medlemsländerna över utformningen av olika bidrag.18 Enligt 
Ringqvist mötte artikeln inga som helst reaktioner från Småbrukar
nas ledning.19 

Ringqvist var riksdagsledamot under mandatperioden 1998—2002 
och företrädde vänsterpartiet i miljö- och jordbruksutskottet. En 
medlem som satt i utskottet borde ha varit en stor tillgång för Små
brukarna, inte minst eftersom vänstern hade en nyckelställning som 
regeringens stödparti. Denna möjlighet tillvaratogs dock inte och 
man kan fråga sig varför. Orsaken finns sannolikt i lokalpolitiken. I 
Vänersborg, där Ringqvist satt i kommunfullmäktige 1994—1998, le
der nämligen Rune Lan estrand det lokala missnöjespartiet Folkviljan. 
Inför valet 2002 skrädde Ringqvist inte orden om denne mans inver
kan på det politiska klimatet: "Jag behöver inte nämna några namn 
men framförallt en person har bidragit till att dra ner Vänersborgs 
kommun i en destruktiv utveckling", skrev han på partiets hemsida.20 

På förfrågan bekräftar Ringqvist att det var Lanestrand han syftade 
på.21 

Som förklaring till att Småbrukarna inte försökte dra nytta av 
Ringqvist skriver Lanestrand: "Problemet var att Jonas Ringqvist dels 
var för politiskt korrekt och dessutom inte hade den tyngd inom par
tiet som de som satte samarbetet med s i främsta rummet."22 Miss
tanken anmäler sig att den verkliga orsaken snarare låg på ett annat 
och mer personligt plan. Även om det stämmer att Ringqvist inte 
hade någon större tyngd inom partiet var han trots allt dess främste 
jordbrukspolitiske talesman under perioden och i sitt uppdrag kunde 
han verkligen utöva inflytande på politiken. Lanestrand var visserli
gen inte ordförande för Småbrukarna längre, men fortfarande mycket 
inflytelserik och hans motsättning till Ringqvist tilläts gå före förbun
dets intressen. 

18 Småbrukaren 2002:1, s. 11. 
19 Telefonsamtal med Jonas Ringqvist 31/10 2003. 
20 Vänsterpartiet i Vänersborg, "Våra kandidater" (hämtat 1/9 2002), www.publik. 

vanersborg.se/v/omoss.htm 
21 Telefonsamtal med Jonas Ringqvist 31/10 2003. 
21 E-post från Rune Lanestrand x/11 2003. 
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Småskalig livsmedelsförädling — nyckeln till framtiden? 

Förbundet Sveriges Småbrukare fortsatte som tidigare med upp

vaktningar av Jordbruksverket, utskottet och departementet. I dessa 
sammanhang framhöll man framför allt två saker: för det första EU-
medlemskapets negativa följder, för det andra att den småskaliga livs
medelsproduktionen borde uppmuntras.231 den senare frågan började 
en ny strategi för organisationens agerande att ta form under andra 
hälften av 1990-talet. I stället för att bara klaga på den rådande poli
tiken började man försöka ta sig in i det jordbrukspolitiska nätverket 
och aktivt påverka lagar och regler. Det var den nye ordföranden Åke 
Karlsson som tillämpade denna strategi och han engagerade sig sär
skilt för småskaliga slakterier. 

Bakgrunden var att företagskoncentrationen inom lantbruksko
operationen fortsatte med oförminskad intensitet. Omfattande bon

deprotester mot slakterinedläggningar i bland annat Kil och Varberg 
såg inte ut att göra något nämnvärt intryck på kooperationens led
ning. Förbundet Sveriges Småbrukare fann att det var dags att på 
allvar börja stödja de privata alternativen.14 Några egna ekonomiska 
resurser förfogade organisationen inte över, så när exempelvis det ny
startade slakteriet Ekokött på Orust hotades av konkurs kunde man 
inte erbjuda mer än moraliskt stöd.25 Hoppet ställdes därför till kon
sumenternas nyvaknade intresse för närproducerad mat och motstånd 
mot långa djurtransporter. Galna ko-sjukan, mul- och klövsjukan, di-
oxinskandaler och salmonella bidrog med ytterligare argument. Lokal 
produktion för lokal konsumtion var nyckeln till framtiden.26 

Rune Lanestrand var i början av det nya seklet mycket förhopp
ningsfull inför de perspektiv som öppnade sig: 

Medan LRF-koncernen som en blind strävar vidare mot avgrunden med ökad 

stordrift, köper upp stora företag utomlands, ska vi erövra marknaden med 

23 Småbrukaren 1997:4, s. 8-10; 1998:4, s. 5, 12-13. 
24 Småbrukaren 1996:2, s. 2; 1996:3, s. 5; 1996:4, s. 9; 1999:1, s. 10. 
25 Småbrukaren 1997:2, s. 6—8; 2000:2, s. 7. 
26 Småbrukaren 1999:2, s. 2; 1999:3, s. 6; 2000:2, s. 2; 2001:2, s. 2; 2001:4,s- 2-
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småskalighet och direktkontakt med kunderna och de lokala affärerna. Det 

är en helt ny konsumentkraft som nu sveper över landet och som inte kan 

stoppas även om lantbrukskooperationen försöker sätta käppar i hjulen.27 

När Småbrukarna i samband med EU-mötet i Östersund i april 2001 
arrangerade ett heldagsseminarium om jordbruk och landsbygd hade 
det den signifikativa rubriken "Varför närproducerat?"28 Vid denna 
tid kunde Småbrukarna notera allt fler positiva politikeruttalanden 
om närproducerad mat och småskalig livsmedelsförädling. Bland an
nat uttryckte sig Margareta Winberg på följande sätt: 

Till en levande landsbygd hör också värnet om en småskalig lokal och regio

nal livsmedelsproduktion. [ ] Intresset för lokala och regionala matkul

turer, råvaror och traditioner växer sig också allt starkare, inte minst som en 

konsumentreaktion på de problem som drabbat jordbruks- och livsmedels

sektorn under senare tid. [ ] Framför mig ser jag faktiskt en renässans för 

lokal och regional matproduktion.29 

Samma år skrev miljöpartisterna Gudrun Lindvall och Birger Schlaug 
motioner om att staten borde stödja utvecklingen av mobila gårdsslak
terier.30 Som svar på motionerna deklarerade miljö- och jordbruksut
skottet att det förväntade sig att regeringen skulle "vidta de åtgärder 
som kan anses erforderliga för att främja den mer småskaliga slakte
riverksamheten".31 Följden blev att en utredning om slakttransporter 
tillsattes under Gudrun Lindvalls ledning.32 Småbrukarnas Åke Karls
son hade under utredningens gång flitiga kontakter med Lindvall.33 

27 Småbrukaren 2001:2, s. 2. 
28 Småbrukaren 2001:2, s. 19-21. 
29 Margareta Winberg, "Anförande vid seminarium om jordbrukspolitik vid 

sälj- och idémässan Servera, Västerås, den 17 oktober" (hämtat 2/11 2003), www.rege 

ringen.se/margaretawinberg 
30 Motion 1998/99^)503 av Gudrun Lindvall (mp); Motion 1998/99^)530 av 

Birger Schlaug m.fl. (mp). 
31 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande i999/2000:MJU4, s. 12. 
32 Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 2001-03-01", "Pressmeddelande 

2001-03-02", http://jordbruk.regeringen.se 
33 Småbrukaren 2001:3, s. 9. 
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Betänkandet, som lades fram i januari 2003, innehöll ett stort antal 
förslag till förbättringar för djuren under transporten. Dessutom fö
reslogs en särskild märkning av kött från djur som slaktats "nära upp
födningsplatsen" (med det avsågs mindre än tre timmars transport).34 

Margareta Winberg uttalade sig som jordbruksminister 
ofta i positiva ordalag om lokal och småskalig livsmedels
produktion. (Foto: Pawel Flato.) 

Ännu finns ingen märkning för närproducerat kött, men om ett så
dant system införs skulle det kunna ge en fördel i marknadsföringen. 
Förbundet Sveriges Småbrukare såg potentialen i en "närmärkning" 
och började under 2003 arbeta på att ta fram ett eget varumärke för 
närproducerade livsmedel, hemslöjd och andra varor.35 

Den nya strategin börjar ge avkastning 

Ett viktigt mål för Småbrukarna var att få till stånd lättnader i regler 
och avgiftssystem för små slakterier. Det är en fråga som inte nödvän
digtvis kräver agerande på EU-nivå. Många detaljer kan beslutas na
tionellt så länge man håller sig inom EU-lagstiftningens ramar. Med 
de gällande svenska reglerna blev kostnaderna per kilo kött betydligt 
högre för småföretagen och denna konkurrensnackdel borde utjäm
nas, poängterade Småbrukarna. Vid en uppvaktning hos Margareta 

34 SOU 2003:6, s. 17-22. 
35 Småbrukaren 2003:3, s. 27. 
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Winberg i november 1999 föreslog Åke Karlsson en sänkning av ve
terinäravgifterna för små slakterier. Ministern nappade på förslaget 
och lovade att saken skulle utredas.36 Det dröjde dock till 2001 innan 
Livsmedelsverket fick ett konkret utredningsuppdrag. Myndigheten 
kunde då mycket riktigt konstatera att tillsynsavgifterna var det störs
ta problemet för de små livsmedelsföretagen.37 

Inför valet 2002 fick Småbrukarnas lobbyverksamhet en ny inrikt
ning. Tillsammans med Sveriges Småskaliga Slakteriförening, Svensk 
Lantmat och Kaninproducenternas förening bildade de ett "nätverk 
för småskalig livsmedelsförädling". Detta nätverk avkrävde politikerna 
besked om vad de tänkte göra för att underlätta för små slakterier och 
andra mindre livsmedelsföretag. Dessutom begärde man att en repre
sentant för nätverket skulle ges en plats i Livsmedelsverkets styrelse 
samt "att politiska förhandlingar genomförs med undertecknat nät
verk". Vem motparten i en sådan förhandling skulle vara klargjordes 
dock inte. Nätverket fick inte någon representant i verkets styrelse och 
det hade man inte heller räknat med.38 Skrivelsen är ändå intressant 
genom att den avslöjar en ny attityd. Nu ville Småbrukarna komma 
in i policynätverket och vara med och bestämma, i stället för att som 
tidigare mest stå utanför och gnälla. 

Senare under hösten 2002 började påstötningarna om veterinärav
gifterna ge utdelning. Livsmedelsverket lade då på regeringens upp
drag fram ett förslag till nytt avgiftssystem. Huvudorsaken till den 
ojämna kostnadsfördelningen hade visat sig vara att Livsmedelsver
ket hade fast stationerade veterinärer vid de stora slakterierna. Till 
de små reste däremot veterinärerna runt och slakterierna fick stå för 
resenotan. Med det nya systemet skulle alla slakterier vara med och 
finansiera resorna och en fast taxa för veterinärernas arbetstid införas. 
Det innebar en genomsnittlig avgiftssänkning för de små slakterierna 
med omkring 45 procent, medan de stora skulle få en höjning med 

36 Småbrukaren 1999:4, s. 30. 
37 Livsmedelsverket, Rapport 17 - 2001, s. 7. 
38 Småbrukaren 2002:2, s. 6; Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. Svensk 

Lantmat är en förening för marknadsföring av småskaligt producerade livsmedel. 
Omkring 130 gårdsbutiker runtom i landet är medlemmar. Svensk Lantmat (hämtat 
24/11 2003), www.lantmat.se 
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3-4 procent.39 "Det här är ett steg i rätt riktning", var Åke Karlssons 
kommentar till förslaget.40 När ingenting mer hade hänt ett år senare 
förmodade han att förslaget tagits tillbaka på grund av de stora slak
teriernas protester.41 Det var dock en förhastad slutsats. Den i april 
2004 befriades småslakterierna från veterinärernas resekostnader och 
den 1 januari 2005 infördes det nya avgiftssystemet i sin helhet. Enligt 
den ansvarige tjänstemannen på Livsmedelsverket hade visserligen de 
stora slakterierna opponerat sig, men regeringen gjorde helt klart att 
den ville ha en ändring till stånd.42 

Åke Karlsson, ordförande i Förbundet Sveriges 

Småbrukare sedan 1996, kämpar för den små-

skaliga livsmedelsförädlingens framtid. Här ses 

han gjuta grunden till sitt eget gårdsslakteri 

som invigdes 2004. (Foto: Lars-Erik Karlsson.) 

I frågan om veterinäravgifterna lämnade Småbrukarna sin vanliga 
konfrontationslinje och då visade det sig fullt möjligt att påverka be
sluten. Det var visserligen en detaljfråga, men den var väsentlig för 
den småskaliga livsmedelsproduktionens framtida utveckling. Att sät
ta upp ett konkret delmål och medvetet sträva mot det var en metod 
som ARF/Ekologiska Lantbrukarna tidigare tillämpat med framgång 

39 Livsmedelsverket, "Uppdrag att se över avgiftssättningen för slakt i tamboskaps 

slakterier" (hämtat 24/11 2003), www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templates 

SLV/SLV_ReportPage 5923.asp 
40 Småbrukaren 2002:4, s- 7-
41 Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. 
42 Telefonsamtal med Jan Movitz, Livsmedelsverket, 8/12 2003 och 23/3 2004. Se 

även Land Lantbruk 2004:9, s. 16. 

172 



beträffande tioprocentsmålet. I båda fallen handlade det om förslag 
som låg rätt i tiden. Många politiker talade om värdet av ekologisk 
odling respektive småskalig livsmedelsförädling och ville gärna fram
stå som handlingskraftiga, så länge det inte belastade statskassan allt 
för mycket. Denna typ av lobbyarbete går ofta långsamt och kräver 
tålamod, men det kan ge utdelning. En organisation med en kon
struktiv attityd har störst chans att lyckas. 

Familjejordbrukarnas profilfrågor 

Familjejordbrukarnas Riksförbund formulerade inte heller något al
ternativt jordbrukspolitiskt program, men i skrivelser till regeringen 
och Jordbruksverket framfördes kritik och förslag i många ärenden. I 
sakfrågorna hade man kontakt med riksdagsledamöter från samtliga 
partier. 

Vägar och traktorer 

Ett återkommande inslag i Små- & Familjejordbrukarnas tidning 
var en lista med aktuella frågor för FR. En del av listan bestod av 
allmänna klagomål över Jordbruksverkets regelkrångel, medan andra 
punkter var mer konkreta. I ett par fall säger sig förbundets företrä
dare ha lyckats påverka politikernas beslut. Det gäller dels anslaget till 
enskilda vägar, dels avskaffandet av traktorskatten.43 Hur gick Famil
jejordbrukarna tillväga för att utöva inflytande i dessa sakfrågor och 
vilken betydelse hade förbundets påtryckningar? 

Bakgrunden till vägfrågan var att regeringen 1995, som ett led i sa
neringen av statens finanser, genomdrev en halvering av statsanslaget 
från 657 till 329 miljoner kronor.44 Besparingen mötte motstånd från 
oppositionen, som betonade de enskilda vägarnas stora betydelse för 

43 Telefonsamtal med Kerstin Rolleberg 3/9 2003 samt med Guy Allan Svensson 

8/10 2003 och 9/11 2003. 

44 Proposition 1994/95:100, bil. 7; Trafikutskottets betänkande 1994/95^1)18. 
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glesbygden.45 Familjejordbrukarna instämde och yrkade i skrivelser 
till finansdepartementet och kommunikationsdepartementet en höj
ning till 800 miljoner. Förbundet tog även upp saken med centerns 
riksdagsledamot Kerstin Warnerbring.46 Ett år senare höjdes anslaget 
till 610 miljoner, alltså nästan samma nivå som tidigare.47 FR kon
staterade belåtet att regeringen "gått oss en bit tillmötes".48 Att på 
det sättet ta åt sig äran var dock tämligen överdrivet. Familjejordbru
karna utgjorde en blygsam stämma i den massiva kören av kritik mot 
nedskärningen. Kontakten med Kerstin Warnerbring torde knappast 
heller ha varit avgörande. Hon satt inte i trafikutskottet, där frågan 
behandlades, och skrev ingen motion i ärendet. För övrigt ansåg par
tiet redan från början att anslaget måste återställas och engagerade sig 
starkt i saken. Centern var under den aktuella perioden regeringens 
stödparti och måste för samarbetets skull få igenom några av sina hjär
tefrågor i budgetförhandlingarna. 

Vägtrafikskatten på jordbrukstraktorer var ett annat ärende där 
Familjejordbrukarna började agera vid mitten av 1990-talet. Skatten 
uppgick till 225 kronor om året och FR begärde i skrivelser till finans
departementet, skatteutskottet och jordbruksministern att den skulle 
avskaffas. Förbundet tog också upp saken med flera riksdagsledamö
ter från olika partier.49 I budgetpropositionen för 2002 dök förslaget 
plötsligt upp och beskrevs av regeringen som "ett led i hävdandet av 
det svenska jordbrukets konkurrenskraft". Ytterligare en motivering 
för åtgärden var att jordbrukstraktorer huvudsakligen används utan-

45 Motion i994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. (mp); Motion 1994/95^238 av 
Kenth Skårvik m.fl. (fp); Motion 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. (m); Mo
tion I994/95:T232 av Elving Andersson m.fl. (c). Ytterligare en rad centerpartister 

skrev liknande motioner. 
46 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:2, s. 3; Telefonsamtal med Guy Allan 

Svensson 9/11 2003. 

47 Trafikutskottets betänkande 1996/97^001. 
48 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:6, s. 12. 

49 Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 9/11 2003. 
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för de allmänna vägarna.50 Guy Allan Svensson säger i efterhand att 
skattens avskaffande var ett resultat av FR:s påtryckningar, men vari
från fick regeringen egentligen idén? 

Först kan konstateras att ingen av de riksdagsledamöter som FR 
kontaktat (och ingen annan heller) skrev någon motion i frågan.51 

Budgeten var ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och dess 
stödpartier, miljöpartiet och vänstern. Enligt Jonas Ringqvist, som 
deltog i förhandlingarna för vänsterpartiets räkning, kom inte för
slaget om traktorskatten från politiskt håll utan från tjänstemän på 
finansdepartementet. LRF hade under flera år, som ett led i rygg
säckskampanjen, krävt lägre skatt på diesel. När inte det genomfördes 
ville regeringen ge jordbruket någon annan liten skattefördel.52 En 
förfrågan på finansdepartementet bekräftar denna version. Att man 
valde just traktorskatten berodde huvudsakligen på effektivitetsskäl, 
eftersom skatten på 225 kronor kostade 75 kronor att driva in. För
slaget togs fram internt inom departementet och kom inte utifrån. 
Den ansvarige tjänstemannen säger sig för övrigt inte alls känna till 
Familjejordbrukarnas Riksförbund.53 Att det var FR som fick igenom 
förslaget är således även i detta fall ett ihåligt påstående. 

Djurskyddsinspektioner 

Familjejordbrukarnas främsta profilfråga blev dock från och med 
1990-talets senare del en annan, nämligen djurskyddsförordningens 
följder för enskilda bönder. Anledningen var den nya djurskyddslag 

50 Proposition 2001/02:1, s. 200. Förslaget tillstyrktes av finansutskottet och skat

teutskottet. (Finansutskottets betänkande 2001/02 FiUi, s. 217-218.) Andringen i 

fordonsskattelagen trädde i kraft 1/1 2002. (SFS 2001:959.) 
51 Mellan 1996 och 2000 förekom årligen motioner från enskilda moderater och 

centerpartister om avskaffad traktorskatt, dock bara för traktorer äldre än trettio år. 

Argumentet var att veterantraktorer, i likhet med veteranbilar som skattebefriades 

1994, sällan körs på vägarna. De aktuella motionerna skrevs inte av någon av de riks

dagsledamöter som FR haft kontakt med. 
52 E-post från Jonas Ringqvist 5/1 2004. 
53 Telefonsamtal med Jan Larsson, finansdepartementets punktskatteenhet, 30/1 

2004. 
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som antogs 1988 och som avsåg att ökad hänsyn skulle tas till djurens 
naturliga beteende. I lagen aviserades att förbud mot att hålla höns i 
små burar så småningom skulle införas. För nötkreatur ställdes krav 
på utomhusbete sommartid. Vidare infördes detaljerade normer för 
utrymme, belysning och inomhusklimat i ladugårdar.54 

Både FR och Småbrukare i Väst var nöjda med den nya lagen, men 
klagade ofta över att förverkligandet av burhönsförbudet drog ut på 
tiden. De mindre jordbrukarna hade själva alltid haft frigående höns 
och klarade inte konkurrensen från de stora "äggfabrikerna" med bur
höns. Ett problem med lagen var dock bestämmelserna om djurstal
larnas utformning. För nybyggda ladugårdar gällde de nya reglerna 
omgående och för äldre skulle de börja tillämpas den 1 januari 1999. 
Familjejordbrukarna förutsåg på ett tidigt stadium att det kunde bli 
svårigheter för många mjölkbönder efter övergångstiden. Det fanns 
en överhängande risk att somliga småbrukare skulle tvingas sluta med 
mjölkproduktion, eftersom de inte hade råd att bygga om ladugår
darna för att uppfylla kraven.55 

54 SFS 1988:534 (djurskyddslagen); SFS 1988:539 (djurskyddsförordningen); Vail, 
Hasund & Drake 1994, s. 173-176. 

55 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1991:2, s. 6; Telefonsamtal med Guy Allan 
Svensson 12/5 1998. 
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Djurskyddsförordningens bestämmelser om ladugårdarnas utformning har orsakat pro
blem för en del mjölkbönder, en fråga som Familjejordbrukarnas Riksförbund har enga
gerat sig i. (Foto: Europeiska kommissionens mediatek.) 

Frågan uppmärksammades även i riksdagen. Innan reglerna trädde i 
kraft motionerade moderater, kristdemokrater och centerpartister om 
generösa dispenser, så att äldre bönder med god djuromsorg skulle 
kunna fortsätta som tidigare.56 Vid en uppvaktning hos jordbruksut
skottet framhöll FR att tillämpningsföreskrifterna innebar en absurd 
detaljreglering.57 Utskottet bedömde emellertid Jordbruksverkets möj
lighet att bevilja individuella dispenser som fullt tillräcklig. Ett par år 
senare påpekade utskottet att jordbruksministern betonat att "det är 
viktigt att inte stirra sig blind på centimeterregler".581 sina anvisningar 

56 Motion 1997/98J0504 av Carl G. Nilsson och Ingvar Eriksson (m); Motion 

1997/98J0509 av Patrik Norinder (m); Motion 1997/98: J0515 av Dan Ericsson (kd); 

Motion I998/99:MJ224 av Alf Svensson m.fl. (kd); Motion 1998/99^)219 av Len
nart Daléus m.fl. (c). 

57 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1997:8, s. 13; 1998:1, s. 7. 
58 Jordbruksutskottets betänkande i997/98:JoU:i2; Miljö- och jordbruksutskottets 

betänkande i999/2000:MJU4 (citat). 
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skriver Jordbruksverket: "I ett befintligt stall kan mindre avvikelser 
från måttbestämmelserna accepteras, om det är djurskyddsmässigt ac
ceptabelt för det enskilda djuret."59 Det borde alltså inte vara några 
större problem, vilket det uppenbarligen ändå blivit. 

På lokal nivå är det kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
och dess djurskyddsinspektör som sköter tillsynen över djurskydds
förordningen. Såväl antalet inspekterade gårdar som antalet föreläg
ganden och åtal ökade markant i samband med att de nya reglerna 
trädde i kraft.60 Enligt Familjejordbrukarnas Riksförbund beror det 
på en mycket stelbent tillämpning. En del inspektörer ägnar sig åt just 
centimetermätning av de så kallade båspallarna och utfärdar föreläg
ganden vid minsta avvikelse. FR talar om "djurskyddsterrorism" och 
menar att det i många fall rör sig om ren förföljelse av oskyldiga djur
ägare. Förbundet, och särskilt dess sekreterare Guy Allan Svensson, 
har bistått de drabbade med överklaganden och juridisk hjälp vid rät
tegångar. Dessa frågor har utgjort en avsevärd del av FR:s verksamhet 
sedan 1998.61 Förbundets tidning innehåller en mängd beskrivningar 
av djurskyddsärenden som man engagerat sig i.62 Inspektörerna jäm
förs med de militanta djurrättsaktivister som utför attentat mot päls
farmer. I båda fallen, deklarerar FR, handlar det om en pöbel som 
bedriver terror mot landsbygdsnäringarna.63 

I en debattartikel i branschtidningen ATL i februari 2003 gick 
Svensson till hårt angrepp mot tillämpningen av djurskyddslagen. 
Han liknade rättegångarna vid häxprocesser och talade om ett totalt 
godtycke: "Djurskyddstillsynen bedöms olika från län till län, kom
mun till kommun, och vad värre är, från gård till gård."64 Efter pu-

59 Jordbruksverket, Jordbruksinformation 11 - 2003, s. 13. 
60 Jordbruksverket, "Sammanställning 1997-2002" (hämtat 30/10 2003), www. 

sjv.se/net/SJV/Startsida/°/oc4mnesomr%e5den/Djur+&+veterin%e4r/Djurskydd/ 
Djurskyddstillsyn/Sammanst%e4llning+i997-2002 

61 Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 4/1 2003 och 8/10 2003 samt med Ker

stin Rolleberg 3/9 2003. 
61 Se t.ex. Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1998:3, s. 3, 5, 14; 1998:4, s. 3; 

1998:5, s. 3; 1998:8, s. 5; 1999:2, s. 3; 2002:8, s. 3, 5. 
63 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 2003:3, s. 5. 
64 ATL 2003:12, s. 2. 
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bliceringen av artikeln fick han, enligt egen uppgift, ta emot minst 
hundra telefonsamtal från bönder som var av samma åsikt.65 Därpå 
anmälde FR Sverige till EU-kommissionen för "bristande efterlevnad 
av gemenskapsrätten". Motiveringen var att djurskyddslagen "tilläm
pas på ett sätt som strider mot likabehandlingsprincipen".66 

Det råder inga tvivel om att djurskyddsförordningen har skapat 
allvarliga bekymmer för många mjölkbönder och FR har med sitt age
rande vunnit ökad respekt i delar av jordbrukarkåren. Utåt kan det 
emellertid vara problematiskt att engagera sig på det sätt som FR har 
gjort. Att gå till offensiv i frågan kan i allmänhetens ögon uppfattas 
som att man tar lätt på djurskyddet och det plockar man inga poäng 

Pl 
Småbrukarna hade samma uppfattning som Familjejordbrukarna 

beträffande måttbestämmelserna och djurskyddsinspektörernas be

dömningar. Dessa synpunkter framförde de till utskottet och Jord
bruksverket.67 De engagerade sig dock inte i enskilda fall som FR 
gjorde. I djurskyddsfrågor valde de i stället att fokusera på de långa 
djur transporterna inom EU. Det var ett problem som skapat uppstån
delse i svenska media och Margareta Winberg hade agerat på EU-nivå 
redan från början. Småbrukarnas avdelning i Halland tog initiativ till 
en namninsamling mot djurtransporterna och i januari 2001 överläm
nades 88 000 namn till jordbruksministern som lovade att fortsätta 
driva på i saken. Även EU:s livsmedelskommissionär David Byrne 
svarade tillmötesgående och utlovade regelskärpningar.68 

Småbrukarnas handlande i djurskyddsfrågorna var utan tvivel stra

tegiskt och utgör ett gott exempel på allmängöring av ett särintresse. 
Protester mot långa djurtransporter stod i samklang med såväl en bred 
konsumentopinion som den egna satsningen på närproduktion och 

65 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 2003:2, s. 3; Telefonsamtal med Guy Allan 

Svensson 15/4 2003. 
66 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 2003:2, s. 5. 
67 Småbrukaren 1997:4, s. 8-9; 2000:2, s. 6; 2003:3, s. 27. 
68 Småbrukaren 2000:2, s. 5; 2001:1, s. 10-11; Göteborgs-Posten 14/10 2001, s. 14; 

Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 2001-02-02", "Pressmeddelande 2001-
03-19", http://jordbruk.regeringen.se 
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småskaliga slakterier. Familjejordbrukarnas handlande kan däremot 
betraktas som raka motsatsen till allmängöring. 

Belgisk blå 

Ett annat djurskydds relaterat ämne som blev hett i den dagspolitiska 
debatten under andra hälften av 1990-talet var nötkreatursrasen Bel
gisk blå. Här profilerade sig Familjejordbrukarna med en uppfattning 
som stred mot folkopinionen. 

Belgisk blå har anlag för så kallad muskelhypertrofi, vilket yttrar sig 
i dubbla lårmuskler. Eftersom korna har trångt bäcken och kalvarna 
är stora leder det lätt till svåra förlossningar, varför kejsarsnitt ofta till-
lämpas. Köttet betraktas emellertid i Belgien och många andra länder 
som en delikatess. Det premieras med den högsta kvalitetsklassningen 
enligt EU:s normer som från och med 1995 gäller även i Sverige. TV-
bilder av de extrema tjurarna upprörde de svenska tittarna och LRF 
gjorde klart att man inte ville ha in denna kreatursras i Sverige. Jord
bruksverket utfärdade förbud mot avel med hänvisning till genetiska 
defekter, men det fanns de som såg de kommersiella möjligheterna. 
1996 importerade en kreaturshandlare Belgisk blå-sperma, som inför 
demonstranter och ett stort massmediauppbåd inseminerades i fyra 
kor på en gård i Skåne. Kreaturshandlaren, veterinären och bonden 
åtalades, men friades till slut av EG-domstolen.69 I dag förekommer 
Belgisk blå-korsningar i hela landet, men köttet bojkottas av både 
lantbrukskooperativa Swedish Meats och de stora livsmedelskedjor
na.70 

Familjejordbrukarnas Riksförbund tog redan från början tydlig 
ställning för Belgisk blå, med motiveringen att den har snabb till
växt och kött av hög kvalitet. Dessa egenskaper skulle utgöra "ett vär
defullt tillskott för våra trängda köttproducenter". Enligt FR fanns 
det inga forskningsresultat som bevisade att rasen hade problem med 

69 Svenska Dagbladet 5/3 1996, s. 14; 20/111998, s. 5; Sydsvenska Dagbladet 31/3 1996, 

s. A6; 2/4 1996, s. A6; Agra Europé 7/6 1996, s. N/1-2; 14/2 1997, s. N/5; Jordbruksde

partementet, "Pressmeddelande 1998-11-19", http://jordbruk.regeringen.se 
70 ATL 15/11 2002, s. 6. 
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kalvningarna. När den första svenska kalven föddes konstaterade man 
triumferande att den inte alls var onormalt stor och att förlossningen 
gått bra. FR framställde kampen för Belgisk blå som en principfråga. 
När nu Sverige var medlem i EU måste man tillämpa gemenskapens 
regler om den fria inre marknaden. En stor del av det importerade 
köttet bar på anlag från Belgisk blå eller liknande raser och svenska 
bönder måste kunna konkurrera på samma villkor.71 

I efterhand menar Guy Allan Svensson att LRF genom att ställa 
upp på "galenskaperna", det vill säga på djurrättsaktivisternas sida, 
spolierade ännu en affärsmöjlighet. Resultatet har blivit att Sverige i 
dag enligt den officiella klassifikationen har Europas sämsta nötkött 
och helt saknar utsikter att konkurrera.72 Familjejordbrukarna hade 
kanske rätt i att kött från djur med Belgisk blå-anlag var en god affär, 
men att utmana en stark konsumentopinion var inte särskilt strate
giskt. Förbundet Sveriges Småbrukare såg faran med FR:s uttalanden, 
eftersom det fanns risk att allmänheten förväxlade de två organisatio
nerna. Därför tog Småbrukarna avstånd från "Den lilla föreningen 
Familjejordbrukarna i Skåne" och klargjorde att de fann avel med Bel
gisk blå oetisk och upprörande.73 

I fallet med Belgisk blå tillvaratog Familjejordbrukarna, liksom 
i djurskyddsfrågorna, ett renodlat producentintresse och brydde sig 
inte om att de flesta konsumenter hade en annan uppfattning. Även 
beträffande dieselskatten och miljöavgifterna, där LRF drev sin rygg
säckskampanj, gick FR på producentlinjen och hävdade att svenska 
bönder måste ha samma förutsättningar som konkurrenterna.74 En 
liknande hållning kan iakttas i miljöfrågorna, där förbundet distan
serade sig från det engagemang för ekologisk produktion som man 
tidigare då och då visat prov på. 1996 slog förbundstidningen fast att 
användningen av handelsgödsel var lägre i Sverige än i de flesta andra 

71 Små- & Familjejordbrukamas tidning 1996:1, s. 15 (citat); 1996:3, s. 8,14; 1996:7, 

s. 9; 1996:8, s. 12; 1997:1, s. 5-7, 11; 1997:2, s. 7, 9. 
72 Telefonsamtal med Guy Allan Svensson 8/10 2003. 
73 Småbrukaren 1997:1, s. 4. 
74 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1999:1, s. 3, 15; 1999:2, s. 2; Telefonsamtal 

med Guy Allan Svensson 8/10 2003. 
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europeiska länder. Att minska användningen ytterligare utan försäm
rat skördeutfall var enligt FR inte möjligt. "Det är bevars populärt 
strunt från våra politiker att smutskasta den svenske bonden, trots att 
han bara gödslar med halv giva jämfört med den danske bonden."75 

Småbruk, marknad och miljö 

Översikten över jordbrukarorganisationernas utveckling i Danmark 
och Norge i kapitel 2 visade att det danska medlemskapet i EG 1973 
förändrade förutsättningarna för småbrukarna i Husmandsforening-
erne/Familielandbruget. Efter en lång period av kreativ konflikt över
gick deras relationer till storebror Landboforeningerne successivt i 
rent samarbete, vilket till slut utmynnade i ett samgående. För Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag har däremot tillståndet av kreativ konflikt 
hittills bestått, huvudsakligen därför att Norge stannat utanför EU 
och bibehållit sitt nationella förhandlingssystem. 

I Sverige handlade det under perioden fram till 1980-talets bör
jan, då Småbrukarnas/Familjejordbrukarnas Riksförbund var LRF:s 
enda utmanare, främst om ren konkurrens om än med begränsade 
samarbetstendenser. Från statsmakternas sida kan man tala om rent 
ointresse för SR/FR, en hållning som förblev den samma under 1980-
och 1990-talen. 

När det gäller Småbrukare i Väst/Förbundet Sveriges Småbrukare 
kan organisationsförhållandena i ännu högre grad karaktäriseras som 
ren konkurrens. Alla försök till samverkan med LRF var uteslutna, 
eller med analysschemats ord: "motståndarens alla intressen och argu
ment bekämpas". Förhållandet var likartat gentemot staten, men där 
inträdde en försiktig attitydförändring under åren kring sekelskiftet. 
Den tidigare konfrontationen avlöstes i viss mån av en mer samarbets-
inriktad strategi. 

Till skillnad från i Danmark ledde inte EU-medlemskapet till utö
kade förbindelser mellan den dominerande organisationen och något 
av småbrukarförbunden. Förbundet Sveriges Småbrukare och LRF 

75 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 1996:3, s. 7. 
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fortsatte att fullständigt förneka varandras existensberättigande. Fa
miljejordbrukarna och LRF erkände visserligen varandra, men kon
takterna var och förblev sporadiska. Ur LRF:s synvinkel var FR en så 
obetydlig organisation att den kunde ignoreras och för FR utgjorde 
kritik av LRF en viktig del av identiteten. 

Alla försök att organisera svenska småbrukare har stött på stora svå
righeter. RLF/LRF:s motstånd mot separata småbrukarorganisationer 
har alltid varit kompakt och inte heller statsmakterna har varit villiga 
att släppa in dem i nätverket. De två senaste årtiondenas splittring i 
två konkurrerande organisationer innebär en ytterligare försvagning 
av småbrukarnas position. Motsättningarna mellan småbrukarorga-
nisationerna är, delvis på grund av polemiska ledarpersonligheter, så 
cementerade att de sannolikt inte kan överbryggas. 

Huruvida det svenska jordbrukets strukturutveckling (diagram 
3.1) kunde ha sett annorlunda ut med större småbrukarinflytande är 
omöjligt att bedöma. Danmark och Norge, där småbrukarna haft mer 
att säga till om, uppvisar något överraskande samma stadigt sjunkan
de siffror för småbruk som i Sverige. Organisationernas inflytande 
i grannländerna kan dock ha inneburit en marginell förbättring av 
deltidsjordbrukets ekonomiska villkor. 

Småbrukarorganisationerna i Danmark och Norge var ganska 
lyhörda för miljökrav och konsumentönskemål. Agerandet grunda
des sannolikt minst lika mycket på strategiska överväganden som på 
övertygelse, men det var lyckosamt. De båda svenska småbrukarför-
bundens inställning till miljö- och konsumentintressen var mer otyd
bar. Även deras handlingslinje utgjordes av en mix av övertygelse och 
strategi, men hos Familjejordbrukarna tycks det ideologiska inslaget 
inte ha varit särskilt djupt rotat. Hos Småbrukarna förefaller enga
gemanget för miljöfrågor och ekologisk produktion ha varit mer all
varligt menat, men den negativa hållningen till KRAV-märkningen 
gjorde att man förlorade i trovärdighet. Småbrukarnas betoning på 
närproducerat och småskaligt var däremot politiskt lämpligt och helt i 
samklang med många konsumenters uttalade önskemål. I dessa frågor 
bör organisationen ha förutsättningar att i framtiden få gehör för fler 
av sina krav. Framgången beror dock på om man väljer den invanda 
konfrontationslinjen eller den nya samarbetslinjen. Om de verkligen 
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släpps in i policynätverket och måste börja ta ansvar blir de också 
tvungna att dämpa sin stridslystna framtoning. Det är osäkert om 
viljan till en sådan anpassning finns. 
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8. Ekojordbrukarna mot nya mål 

Under sina tio första verksamhetsår hade ARF/Ekologiska Lantbru
karna fått in en fot i det svenska jordbrukspolitiska nätverket och eko
jordbruket hade börjat bli en återkommande punkt på den politiska 
dagordningen. Konsumenterna hade fått upp ögonen för den eko
logiska maten och marknaden expanderade. Inom jordbrukarkåren 
hade det funnits en viss skepsis, men nu höll ekoj ordbrukets tidigare 
flumstämpel på att suddas ut. Även LRF uppvisade en mer intresserad 
attityd, eftersom man såg affärsmöjligheter som borde tillvaratas. En 
inte oväsentlig omständighet var att ARF/Ekologiska Lantbrukarna 
etablerade ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. SNF var 
en framstående aktör inom miljöpolitiken och därför en värdefull al
lierad. 

Ekoj ordbrukets och Ekologiska Lantbrukarnas institutionalisering 
medförde fördelar, men även potentiella problem och nya avvägning
ar. Detta kapitel behandlar de viktigaste sakfrågorna för organisatio
nen efter EU-medlemskapet, det vill säga den svenska tillämpningen 
av EU:s miljöprogram samt de ekologiska handlingsplanerna. Vidare 
diskuteras förhållandet till LRF, de politiska partierna och de egna 

medlemmarna. 

Strider om miljöstödet 

Sveriges medlemskap i EU betydde att alla nationella stöd till jord
bruket försvann och ersattes av EU:s olika bidragssystem, inklusive 
miljöprogrammet. Redan i november 1993 tillsatte regeringen en ut
redning med uppgift att lägga fram ett förslag till miljöstöd i enlighet 
med EU-normerna. Ett halvår tidigare hade Ekologiska Lantbrukarna 
uppvaktat jordbruksminister Karl Erik Olsson. Denne förklarade att 
han gärna ville ha organisationens synpunkter på hur miljöstödet 
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borde se ut och den jordbrukspolitiske talesmannen Peter Einarsson 
knöts därför till utredningens expertgrupp. Ekologiska Lantbrukarna 
sammanställde ett diskussionsunderlag som i stor utsträckning kom 
att avspeglas i det färdiga betänkandet.1 

I Sveriges medlemsavtal med EU fastställdes en maximal ram för 
miljöstödet på omkring 2 800 miljoner kronor per år, en hög summa 
jämfört med andra EU-länder. Det innebar goda utsikter att bygga 
ut stödet till det ekologiska jordbruket, vilket var nödvändigt om det 
nyligen antagna tioprocentsmålet skulle kunna uppnås. Problemet 
med miljöstödet är att EU bara finansierar halva summan. Den andra 
hälften måste tas ur den svenska statskassan som vid mitten av nit
tiotalet var mycket skral. (De generella arealbidragen är däremot hel-
finansierade av EU.) Utredningen föreslog ändå att hela det beviljade 
beloppet skulle tas i anspråk. Dess förslag till miljöprogram skulle 
kosta 2 775 miljoner och av denna summa beräknades 372 miljoner gå 
till delprogrammet för ekologiskt jordbruk.2 

Frågan om EU-bidragen till jordbruket blev snart partipolitiskt 
infekterad. I den omfattande EU-proposition som den borgerliga re
geringen lade fram strax innan den förlorade valet hösten 1994 ingick 
alla jordbruksbidrag, också de som krävde svensk medfinansiering. 
Den tillträdande socialdemokratiska regeringen ansåg att det försla
get innebar en översubvention av jordbruket och strök många av de 
medfinansierade bidragen.3 Socialdemokraternas förslag till ram för 
miljöprogrammet låg på enbart 800 miljoner kronor. Dessutom före
slog den nya regeringen att ekostöd endast skulle utgå till odlare som 
ställt om produktionen på hela gården. Det fanns annars en risk att 
många bönder i bidragssyfte ställde om marginella marker och behöll 
konventionell odling på de mer produktiva jordarna.4 

Samtliga oppositionspartier fann miljöstödsramen allt för snålt 
tilltagen och vände sig även mot förslaget om förändring av eko-

1 Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelser 1993 och 1994. 
2 SOU 1994:82, s. 21; Liden 1997, s. 9-10; SOU 1999:78, s. 47-48. 
3 Proposition 1994/95:19, s. 304-312; Motion 1994/95:1116 av Sven Hulterström 

m.fl. (s), s. 7-17. 
4 Jordbruksutskottets betänkande 1994/95J0U13, s. 47-54. 
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stödet. Ekologiska Lantbrukarna lämnade, tillsammans med Natur
skyddsföreningen, in en kraftig protest. Problemet löstes när social
demokraterna och centern inledde sitt budgetsamarbete i början av 
1995. Miljöstödet var en av delarna i partiöverenskommelsen och vid 
jordbruksutskottets behandling av ärendet höjdes anslaget till 1 500 
miljoner. Utskottet anförde vidare att totalramen på 2 800 miljoner 
borde tas i anspråk fullt ut så snart budgetläget medgav.5 

Det miljöprogram som slutligen antogs av riksdagen bestod av 
tre delar. Delprogram 1 innehöll åtgärder för bevarande av biologisk 
mångfald, kulturmiljöer och öppet odlingslandskap. Det andra del
programmet bestod av en rad olika bidrag till skydd av miljökänsliga 
områden, anläggning av våtmarker och stöd åt utrotningshotade hus
djursraser. Delprogram 3 handlade om ekologisk produktion och till
delades 227 miljoner. Ekostöd lämnades för alla grödor och beloppet 
var 900 kronor per hektar i skogsbygd och 1 600 i slättbygd. Gårdar 
med ekologisk djurhållning fick ett tillägg på 600 kronor per hektar 
åker med grovfoder.6 

De följande åren byggdes miljöprogrammet ut vid två tillfällen. 
1997 utökades ramen med 600 miljoner för stöd till flerårig vallodling. 
Från och med 1998 avsattes ytterligare 800 miljoner till ett program 
för "resurshushållande konventionellt jordbruk". Därmed utnyttjades 
kostnadsramen på 2,8 miljarder, som Sverige fått sig tilldelad vid med
lemsförhandlingarna, i sin helhet.7 

I huvudsak var Ekologiska Lantbrukarna nöjda med ekostödet och 
kommenterade att lobbyarbetet hade givit utdelning. Nivån var så 
hög att bidraget verkligen spelade en avgörande ekonomisk roll för 
den enskilde bonden. Dessutom var stödet inte begränsat till omlägg
ningsåren som i en del andra EU-länder. Invändningarna riktade sig 

5 Land Lantbruk 1994:44, s. 5; 1994:45, s. 6; 1994:48, s. 4; Ekologiska Lantbru
karna, verksamhetsberättelse 1994; E-post från Peter Einarsson 22/2 2002. 

6 Liden 1997, s. 10-13. 
7 SOU 1999:78, s. 47—48, 51—52, 56—57. Med resurshushållande konventionellt 

jordbruk (även kallat REKO) avsågs begränsningar i användningen av handelsgödsel 
och bekämpningsmedel, ökad areal grön mark, förbättrad stallgödselhantering m.m. 
(SOU 1994:82, s. 109-110.) 
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mot två punkter där utredningen och politikerna inte hade lyssnat på 
organisationens argument. För det första var stödet till den ekologiska 
djurhållningen för lågt för att stimulera fler mjölk- och köttproducen
ter att lägga om produktionen. För det andra betraktade Ekologiska 
Lantbrukarna de regionala skillnaderna i bidragsnivå som omotive
rade.8 

I det senare fallet talade inte ledningen för alla medlemmar. Vid 
årsstämman i mars 1995 gav bidragsskillnaderna mellan slätt- och 
skogsbygd upphov till en häftig debatt. Majoriteten ansåg att stöd
nivån borde vara lika över hela landet, men de specialiserade spann
målsodlarna stödde differentieringen.9 Debatten illustrerar en aspekt 
av problematiken med organisationens dubbla målsättningar. I denna 
fråga uppstod en konflikt mellan en medlemskategoris ekonomiska 
intresse och organisationens strävan att främja utvecklingen av det 
ekologiska jordbruket i sin helhet. Denna spricka inom den hittills väl 
sammanhållna organisationen skulle dyka upp på nytt fem år senare. 

KomiCAP-utredningen och partipolitiken 

Regeringen hade räknat med att en reform av den gemensamma jord
brukspolitiken skulle finnas med på dagordningen redan på den re
geringskonferens som inleddes 1996. Därför tillsatte man 1995 den 
parlamentariska så kallade KomiCAP-utredningen med uppdrag att 
utarbeta ett svenskt förslag till marknadsorientering och miljöanpass
ning av CAP. 

I mitten av 1990-talet var Ekologiska Lantbrukarna så etablerade att 
de deltog i de flesta sammanhang där villkoren för den ekologiska pro
duktionen diskuterades. I KomiCAP-utredningen fick de dock ingen 
plats. När det gällde de stora dragen i jordbrukspolitiken betraktade 
alltså regeringen inte Ekologiska Lantbrukarna som en självskriven 
medspelare. Efter att ha ventilerat sitt missnöje erbjöds organisatio
nen en plats i en av utredningens expertgrupper, men avböjde.10 

8 Alternativodlaren 1994:6, s. 2—4; Ekologiskt Lantbruk 1995:3, s. 2; 1995:9, s. 10. 
9 Ekologiskt Lantbruk 1995:3, s. 30. 
10 Ekologiskt Lantbruk 1996:1, s. 29; 1997:10, s. 10. 
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I huvudbetänkandet Mat & Miljö formulerades ett radikalt avreg-
leringsalternativ. Utredningsmajoriteten, som bestod av socialdemo
kraterna, folkpartiet och moderaterna, förordade i princip en så fri 
utveckling av marknaden som möjligt. Garantipriser, exportstöd och 
de flesta bidrag borde avskaffas och priserna sänkas till världsmark
nadsnivå. Jordbrukarna skulle kompenseras genom direktstöd, men 
bara under en övergångsperiod." 

Ekologiska Lantbrukarnas Peter Einarsson uttryckte sitt ogillande 
av hela handläggningen av ärendet och han sågade betänkandet. En
ligt organisationens beräkningar skulle utredningens förslag leda till 
nedläggning av en miljon hektar åker. Delar av Norrland och Sydsven
ska höglandet skulle stå helt utan jordbruk. Avregleringen syftade till 
att på en och samma gång åstadkomma billigare livsmedel, minskade 
kostnader för EU-budgeten, bättre miljö och levande landsbygd. Att 
denna ekvation inte gick ihop var, som Einarsson såg det, fullständigt 
glasklart.12 

Huvuddragen i betänkandet blev regeringens linje och återkom i en 
proposition som jordbruksminister Annika Åhnberg lade fram i mars 
1998.13 Åhnberg, som tidigare varit lyhörd för Ekologiska Lantbrukar
nas krav, möttes nu av fördömanden från organisationen. Einarsson 
beskrev henne som en extrem avregleringsförespråkare och gladde sig 
över Margareta Winbergs återinträde som jordbruksminister. Han 
ansåg att den senare hade en mer positiv attityd, men att regeringens 
inställning till jordbruket var motsägelsefull. Att tala om en grönare 
framtid och samtidigt vilja avveckla större delen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken var inkonsekvent, fastslog han.14 

Ekologiska Lantbrukarna lade vid denna tid ned avsevärda an
strängningar på att klargöra sina jordbrukspolitiska ståndpunkter för 
beslutsfattarna i utskottet och departementet.15 En hel del av kritiken 

11 SOU 1997:102. 
12 Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 10—15; 1998:2, bilaga Rapport 1/98. 
13 Proposition 1997/98:142. 
14 Ekologiskt Lantbruk 1998:9, s. 2; 1999:9, s. 2. 
15 Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 12; 1998:3, s. 23; 1998:4, s. 24. 
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mot KomiCAP-utredningens slutsatser delades av centern, kristdemo
kraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, vilket framgår av partiernas 
reservationer.16 Det är också dessa fyra partier som organisationsled
ningen nämner som de mest tillmötesgående under nittiotalet.17 

LRF:s flört med ekojordbruket 

Det samarbete som Ekologiska Lantbrukarna och LRF inlett intensi
fierades under 1995, när de båda organisationerna utarbetade ett ut
vecklingsprogram för den ekologiska produktionen. Där identifierade 
de vilka insatser för utveckling och rådgivning som krävdes för att 
tioprocentsmålet skulle kunna uppnås.18 Därefter uppvaktade man 
gemensamt utskottet och departementet för att presentera sina för
slag. Ekologiska Lantbrukarnas ordförande Inger Kålländer framhöll 
att samarbetet med LRF var betydelsefullt, men hon var mycket noga 
med att påpeka att det handlade om en samverkan mellan två själv
ständiga organisationer.19 

I januari 1997 möttes Ekologiska Lantbrukarnas och LRF:s sty
relser, vilket beskrevs som en historisk händelse. Tidigare kontakter 
hade hållits på tjänstemannanivå och begränsats till enskilda sakfrå
gor. Nu bildades en "idé- och dialoggrupp" som i fortsättningen höll 
regelbunden kontakt.20 Bland de konkreta samarbetsprojekten fanns 
utbildningsprogram, lokala arrangemang och en broschyr med syf
tet att övertyga fler bönder om det förnuftiga i att satsa ekologiskt.21 

1997 började LRF bidra ekonomiskt till Ekologiska Lantbrukarnas 

1(5 SOU 1997:102, s. 108-123, 126-134. Reservationer av Lennart Brunander (c), 
Dan Ericsson (kd), Gudrun Lindvall (mp) och Maggi Mikaelsson (v). 

17 E-post från Peter Einarsson 22/2 2002; Telefonsamtal med Inger Källander 5/4 
2002. 

18 Ekologiska Lantbrukarna & Lantbrukarnas Riksförbund 1995. 
19 Ekologiskt Lantbruk 1995:5, s. 30—31; 1995:8, s. 2-3. 
20 Ekologiskt Lantbruk 1997:1, s. 22; 1997:3, s. 30; Ekologiska Lantbrukarna, verk

samhetsberättelser 1997, 1998 och 1999. 
21 Ekologiskt Lantbruk 1998:5, s. 24; 1998:10, s. 2, 22; Lantbrukarnas Riksförbund 

& Ekologiska Lantbrukarna 1999. 
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arbete på EU-nivå inom IFOAM. Två år senare togs ännu ett steg i 
samarbetet genom att Ekologiska Lantbrukarna fick tillgång till ett 
kontorsrum och möteslokaler på LRF:s kontor i Stockholm." 1999 
framkastade LRF tanken att Ekologiska Lantbrukarna kanske rentav 
skulle ingå i LRF som en underorganisation, en invit som Ekologiska 
Lantbrukarna dock bestämt avvisade.23 

För LRF-ledningen fanns det goda ekonomiska skäl att orientera 
sig i ekologisk riktning, något som konstaterades i en intern utred
ning våren 1999. Marknaden för ekologiska livsmedel, som vid den 
tiden omsatte 0,5-1 miljard kronor årligen, beräknades kunna öka till 
2,5 miljarder. Av den summan utgjorde så mycket som 700 miljoner 
rent merpris till bönderna. En sådan affärsmöjlighet borde naturligt
vis tillvaratas, vilket gjorde en ordentlig satsning från LRF och lant
brukskooperationen befogad.24 

En symboliskt viktig händelse inträffade den 4 maj 1999, då fö
reträdare för Ekologiska Lantbrukarna var inbjudna till LRF:s för
bundsråd.25 Vid detta möte meddelade LRF-ordföranden Hans Jons
son överraskande att han tänkte övergå till ekologisk drift på sin egen 
gård. Hans motiv var främst ekonomiska, inte ideologiska. Ekolo
gisk produktion hade nu helt enkelt blivit mer lönsam än konven
tionell.26 För detta beslut lär han ha tilldelats epitetet "Eko-Hasse" 
vid LRF-stämman ett par veckor senare.27 Spannmålsodlarnas ordfö
rande Björn Lundberg framförde mycket skarp kritik mot Jonsson. 
Han deklarerade att LRF:s tillmötesgående mot vad han uppfattade 
som en upphaussad och flummig ekotrend var ett svek mot den stora 

22 Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelser 1997 och 1999; Telefonsamtal 
med Inger Källander 5/4 2002. 

23 Telefonsamtal med Inger Källander 5/4 2002. 
24 Land Lantbruk 1999:19, s. 7. 
251 förbundsrådet ingår LRF-styrelsen, länsförbundens ordförande och represen

tanter för de stora lantbrukskooperativa företagen. 
26 Agra Europé 28/5 1999, s. N/i; Land Lantbruk 1999:19, s. 7; Veckans Ekolantbruk 

3/51999;10/51999. 
27 Veckans Ekolantbruk 31/5 1999. 
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majoriteten av konventionella bönder. Enligt hans mening var "per
sonförändringar inom LRF-ledningen" påkallade.28 

Vid en IFOAM-konferens i Basel i slutet av augusti 2000 fram
trädde Hans Jonsson tillsammans med Inger Källander och han sade 
sig vara överraskad över att en del bönder reagerat så negativt. För att 
ytterligare markera sin nya hållning ansökte LRF om medlemskap i 
IFOAM, vilket beviljades. LRF blev därmed den första "konventio
nella" jordbrukarorganisation som gick med i den ekologiska världs
organisationen (om än bara som associerad medlem).29 

Utan tvivel var LRF:s nya attityd befrämjande för ekojordbrukets 
tillväxt. Den inledningsvis nämnda studien av Michelsens forskarlag 
visar att den ekologiska sektorn i flera länder vuxit när de konventio
nella organisationerna på ett eller annat sätt engagerats - även om de 
själva inte alltid varit helhjärtade anhängare av ekologisk produktion. 
Det beror på att dessa organisationer representerar den samlade jord-
brukarkåren, vilken utgör eko jordbrukets rekryteringsbas.30 När den 
stora organisationen nu markerade en positiv attityd behövde den en
skilde bonde som funderade på en omläggning inte längre känna sig 
som en främmande fågel. 

Medaljen har dock en baksida. När allt fler bönder lägger om pro
duktionen av lönsamhetsskäl kan det på sikt medföra en konflikt med 
den ekologiska rörelsens ursprungliga ideologi. Hans Jonsson var inte 
ensam om att betrakta kombinationen av högre produktpriser och 
ekobidrag som intressant. I en attitydundersökning 1999 angav 37 
procent av de bönder som lade om till ekologisk produktion lönsam
het som det avgörande skälet. Ett år senare hade andelen stigit till 49 

procent.31 

28 Land Lantbruk 1999:22, s. 4. Föreningen Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) bilda
des 1987 för att tillvarata spannmålsodlarnas intressen. SpmO är formellt fristående, 
men agerar även internt inom LRF. För mer information om Spannmålsodlarna, se 
www.spmo.se. Om Spannmålsodlarnas förhållande till LRF, se även Larsson 2004, 

s. 323. 
29 Ekologiskt Lantbruk 2000:8, s. 24; Land Lantbruk, nätupplagan 30/8 2000. 
30 Michelsen m.fl. 2001, s. 160. 
31 Veckans Ekolantbruk 10/4 2000. 
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På en direkt fråga håller Inger Kålländer med om att det finns en 
viss risk för splittring mellan ekonomiskt och ideologiskt motiverade 
medlemmar. Hon vill emellertid understryka att det inte nödvändigt
vis finns en motsättning mellan ekonomi och ideologi. Det är viktigt 
att de nya ekonomiskt motiverade ekobönderna tar till sig det ekolo
giska tänkandet, men samtidigt går det inte att bortse från att ekojord
bruket inte kan överleva utan lönsamhet i verksamheten.32 Kålländer 
menar att organisationen hittills har lyckats överbrygga skillnaderna, 
men den interna debatten om miljöstödet avslöjar att den ständigt 
bubblar under ytan. Konfliktrisken kanske ändå inte skall överdrivas. 
Av en empirisk undersökning bland danska ekobönder framgår att de 
som lagt om på senare år visserligen hade en något mindre idealistisk 
inställning, men att de likväl ställde sig bakom de ekologiska värde
ringarna.33 Diskussionen om detta problemkomplex är definitivt inte 
avslutad inom den ekologiska rörelsen. 

Inger Källander har varit Ekologiska Lant

brukarnas ordförande sedan 1994. (Foto: 

Karolina Jerkebring.) 

31 Telefonsamtal med Inger Källander 5/4 2002. Se även en krönika av Källander i 

Ekologiskt Lantbruk 1999:5, s. 2. 
33 Michelsen 2001 b. I undersökningen jämfördes bönder som lagt om under åren 

I995_I997 med sådana som lagt om i början av 1990-talet. 
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Världens renaste jordbruk? 

Trots det närmare samarbetet fortsatte Ekologiska Lantbrukarna att 
ibland tillrättavisa "storebror" LRF för bristande ekologiskt medve
tande. Ett exempel är det dokument om visioner och vägval för EU:s 

jordbrukspolitik som antogs vid LRF-stämman 1996. LRF:s förslag 
till CAP-reform handlade endast om små och försiktiga förändring
ar.34 Annat var det med den genomgripande reform som skisserades i 
Ekologiska Lantbrukarnas jordbrukspolitiska program. Peter Einars-
son var inte nådig i sitt omdöme om LRF-skriften, vars konkreta 
jordbrukspolitiska förslag han betecknade som alltigenom konventio
nella.35 

Ekologiska Lantbrukarna ställde inte heller upp på LRF:s "rygg
säckskampanj". Det uteblivna stödet för avskaffade konstgödsel- och 
bekämpningsmedelsavgifter var förstås naturligt. Mer förvånande, åt
minstone ur LRF:s synvinkel, var att Ekologiska Lantbrukarna mot
satte sig kravet på sänkt dieselskatt trots att ekobönderna förbrukade 
minst lika mycket diesel som de konventionella. Ekologiska Lantbru
karna motiverade sitt ställningstagande med att det vore fel att ta bort 
ett av de få skattepolitiska miljöstyrmedel som stod till buds. Att be
straffa hög förbrukning av fossila bränslen var rätt om man menade 
allvar med en hållbar utveckling. De konkurrensnackdelar som det 
svenska jordbruket drogs med borde i stället kompenseras med andra 
former av skattesänkningar. 

Ett regelbundet inslag i tidningen Ekologiskt Lantbruk är den 
årliga statistiken över förbrukningen av bekämpningsmedel. Den 
baseras på SCB:s siffror om sålda hektardoser, vilka ställs i relation 
till den areal där bekämpningsmedel nyttjas. Statistiken visade att 
användningen, mätt i antal doser per hektar, inte minskade trots de 
halveringsprogram som antagits under åttiotalet. Efter EU-inträdet 
började den tvärtom öka kraftigt. Mätt i kilo aktiv substans hade för-

34 Lantbrukarnas Riksförbund 1996. 

35 Ekologiskt Lantbruk 1996:7, s. 13. 

:>< Ekologiskt Lantbruk 1999:1, s. 2; Veckans Ekolantbruk 1/2 1999; E-post från Peter 
Einarsson 22/2 2002. 
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brukningen visserligen halverats under början av nittiotalet, men även 
med detta mått steg giftanvändningen under åren kring sekelskiftet. 
LRF invände mot Ekologiska Lantbrukarnas sätt att räkna, medan 
de senare fann det märkligt att LRF inte bekymrade sig mer över vart 
utvecklingen var på väg. I raljerande ton föreslog Peter Einarsson att 
uttrycket "världens renaste jordbruk" i själva verket skulle tolkas som 
att det handlade om att hålla kemiskt rent från ogräs.'8 

Ekologiska Lantbrukarna och LRF är överens om att användningen av bekämpnings
medel måste minska. Däremot är de oeniga om hur statistiken över förbrukningen skall 
tolkas. (Foto: Europeiska kommissionens mediatek.) 

37 Ekologiskt Lantbruk 1996:4, s. 3-4; 1997:4, s. 6-7; 1998:6, s. 4-5; 1999:6, s. 3-4; 

2000:8, s. 3; 2001:10, s. 10; 2002:7, s- 3• 

38 Ekologiskt Lantbruk 1998:6, s. 2; 1998:7, s. 2; 2002:1, s. 24. 
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Ekojordbrukets tillväxt tar ny fart 

För att nå det tioprocentsmål som riksdagen uppställt fick Jordbruks
verket hösten 1995 i uppdrag att utarbeta en aktionsplan.39 I utred
ningsuppdraget gjorde regeringen följande deklaration: 

Den ekologiska produktionen bör inte ses enbart som en nischproduktion 

för ett fåtal intresserade konsumenter utan som en del i en strategisk satsning 

för svenskt jordbruk. Sverige har goda naturliga förutsättningar för ekologisk 

produktion. Möjligheterna till ökad produktion och avsättning både inom 

och utom landet bör tillvaratas.40 

Citatet framhäver det faktum att det ekologiska jordbruket vid den 
här tiden blivit en prioriterad framtidsbransch. Orsaken var inte en
bart, kanske inte ens främst, miljöskäl. Även ur ekonomisk synvinkel 
uppfattades en satsning på ekologiskt jordbruk som strategisk. Ak
tionsplanen var färdig i februari 1996 och klargjorde vilka stödåtgärder 
till utveckling, rådgivning och information som behövdes. Organisa
tionerna var inte direkt inblandade i utredningen, som genomfördes 
av tjänstemän på Jordbruksverket, men deras synpunkter inhämtades 
vid referensgruppsmöten. Förslagen överensstämde i långa stycken 
med Ekologiska Lantbrukarnas och LRF:s gemensamma utvecklings
program. 

De följande åren ökade andelen ekologisk åkerareal snabbt och 
redan 1999 var tioprocentsmålet med råge uppfyllt. Det skall dock no
teras att den KRAV-anslutna arealen var betydligt mindre än arealen 
med ekostöd. Utan en relativt hög produktion lönade det sig nämli
gen inte för den enskilde bonden att ansluta sig till KRAV:s kontroll. 
Därför valde många att registrera sig för ekostöd, men sålde (som 
Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson) sina produkter utan KRAV-
märket. Dessutom var de regionala variationerna stora. I skogsbyg
derna fanns nämligen en stor mängd extensivt brukad mark som lätt 
uppfyllde stödvillkoren. I slättbygderna, där huvuddelen av livsmedels-

39 Jordbruksverket, Rapport 1996:3. 
40 Ibid., bilaga 1, s. 1-2. 
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produktionen sker, dominerade fortfarande den konventionella od
lingen. I Jämtland fick 44 procent av arealen ekostöd år 1999, i Skåne 
bara 3,7 procent.41 

Tabell 8.1. Ekologiska jordbrukare och ekologisk åkerareal i Sverige 
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41 SCB, Jordbruksstatistisk årsbok 2001, tabell 9.4 och 11.1. 
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Tillväxten i branschen efter introduktionen av det nya ekostödet av
speglades inledningsvis inte i Ekologiska Lantbrukarnas medlemsan
tal. Som framgår av diagram 5.1 låg antalet ganska konstant mellan 
1 600 och 1 700, men 1999 inleddes en satsning på medlemsvärvning. 
Med hjälp av tidningsutskick och telemarketing vände man sig först 
till alla KRAV-anslutna jordbrukare och sedan till alla med miljöstöd. 
År 2002 närmade sig medlemssiffran 3 500, men en stor del av de 
nytillkomna betalade inte medlemsavgiften följande år.42 

Ribban höjs 

Ekologiska Lantbrukarna uttryckte, i likhet med FR och Småbrukar
na, ofta irritation över Jordbruksverket. Man anklagade myndigheten 
för att krångla till saker och ting genom otydlig information, onö
diga regler och stelbenta detaljbestämmelser.43 Det tidigare Rådet för 
ekologisk odling hade avvecklats vid mitten av nittiotalet, eftersom 
båda parter bedömt behovet av denna formaliserade kontaktform som 
begränsat. Hösten 1997 kallade Jordbruksverket till ett möte för att 
förbättra samarbetet, vilket ledde till att den så kallade Ekogruppen 
bildades. Gruppen sammanträffade en gång i kvartalet och diskute
rade de flesta frågor med anknytning till miljöstöden och den eko
logiska livsmedelsmarknaden.44 I fortsättningen fanns representanter 
för den ekologiska rörelsen med i alla arbetsgrupper och kommittéer 
med direkt betydelse för ekojordbruket. 

Med tioprocentsmålet inom räckhåll var det dags att höja ribban. 
Hösten 1998 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att utreda 
ett nytt mål för utvecklingen av den ekologiska produktionen efter 
år 2000. Detta mål skulle inte enbart vara inriktat på åkerareal, utan 
även på marknadsandelar. I arbetsgruppen ingick denna gång tre före-

42 Ekologiska Lantbrukarna, verksamhetsberättelser 1999-2003; Intervju med 

Lennart Larsson 12/3 2004. 

43 Ekologiskt Lantbruk 1996:1, s. 6; 1996:6, s. 5-7; 1997:2, s. 2, 7-10; 1998:1, s. 2; 

1998:3, s. 24; 1998:9, s. 2. 
44 Ekologiskt Lantbruk 1997:8, s. 20; 1997:9, s. 20; 1998:1, s. 21; 1998:3, s. 23; Tele

fonsamtal med Staffan Ahrén x7/1 2002 och med Inger Källander 5/4 2002. 
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trädare för de ekologiska organisationerna. Förutom Ekologiska Lant
brukarna deltog även KRAV och EcoTrade.45 

För att ligga steget före formulerade Ekologiska Lantbrukarna en 
kort tid senare sitt eget mål, som de kallade "30 20 10". Det skulle 
utläsas som 30 procent år 2010 och handlade om 30 procent på såväl 
areal och antal djur som marknadsandelar. Det var en framtidsvision 
som, om den uppfylldes, innebar ett stort kliv mot det långsiktiga 
målet att förändra hela jordbruket. "Med 30 20 10-målet lämnar vi de
finitivt allt nisch tänkande bakom oss", deklarerade ordföranden Inger 
Källander.46 Målsättningen antogs enhälligt och utan större debatt vid 
Ekologiska Lantbrukarnas stämma i mars 1999.47 

Jordbruksverkets utredning Mål för ekologisk produktion 200$ lades 
fram i slutet av juni 1999. I denna föreslogs att 20 procent av åkern 
skulle brukas ekologiskt år 2005. 20 procent av idisslarna (mjölkkor 
samt slaktdjur av nöt och lamm) skulle kunna räknas in under be
greppet ekologisk djurhållning. Dessutom skisserades fler specifika 
procentmål, exempelvis 10 procent för värphöns och sockerbetor.48 

I sitt remissvar ifrågasatte Ekologiska Lantbrukarna värdet av de de
taljerade delmålen för olika branscher, men i övrigt var de mycket 
belåtna.49 Tjugoprocentsmålet fick snart stöd av statsminister Göran 
Persson i ett tal på temat "det gröna folkhemmet".50 När regeringen 
fattade beslut i frågan blev det dock något mindre ambitiöst. 20 pro
cent kvarstod som mål för åkerarealen, men för idisslarna sänktes siff
ran till 10 procent.51 

45 Ekologiskt Lantbruk 1998:10, s. 22. 
46 Ekologiskt Lantbruk 1999:2, s. 2 (citat); Veckans Ekolantbruk 15/3 1999. 
47 Veckans Ekolantbruk 22/3 1999; E-post från Maria Dirke 4/3 2002; Telefonsamtal 

med Inger Källander 5/4 2002. 
48 Jordbruksverket, Rapport 1999:16; Veckans Ekolantbruk 5/7 1999. 
49 Ekologiska Lantbrukarna, "Remissvar, Mål för ekologisk produktion 2005" 

(hämtat 27/12 2001), www.ekolantbruk.se/remisser/1999/ekomalremiss.htm 
50 Göran Persson, "Statsminister Göran Persson på Envisions - Miljömöten med 

visioner, Västerås 16 september 1999" (hämtat 8/4 2004), www.regeringen.se/goran 
persson 

51 Regeringens skrivelse 1999/2000:14, www.regeringen.se; Veckans Ekolantbruk 

18/10 1999. 

199 

http://www.regeringen.se


Hösten 2000 började Jordbruksverket utarbeta en ny aktionsplan 
som låg klar sommaren 2001. Liksom den förra aktionsplanen inne
höll den många åtgärder för utveckling av produktion, rådgivning 
och marknadsföring.52 Den samlade ekologiska rörelsen noterade i sitt 
remissvar att planen innehöll många och detaljerade förslag när det 
gällde primärproduktionen. Däremot var förslagen beträffande den 
ekologiska livsmedelsmarknaden relativt allmänt hållna. Man poäng
terade att flera led i kedjan från bonden till konsumenten inte fung
erade tillfredsställande och där fanns behov av mer konkreta åtgärder. 
Ekologiska Lantbrukarnas företrädare i utredningen, Maria Dirke, 
efterlyste bland annat större statliga satsningar på konsumentinfor
mation och hon lyfte fram Danmark som förebild.53 

Det är osäkert om de uppsatta målen verkligen kommer att upp
nås som planerat 2005. Beträffande lamm uppfylldes målet tio pro
cent redan 2003, men den KRAV-certifierade andelen av mjölkkorna 
var samma år inte högre än 5,5 procent och för övriga nötkreatur var 
siffran 6,1 procent.54 Som tabell 8.1 visar redovisades 2003 drygt 16 
procent ekologisk åkerareal, men liksom i Danmark hade antalet cer-
tifierade jordbrukare minskat sedan föregående år. 

Andelen ekologiska livsmedel i konsumentledet är generellt lägre 
än siffrorna i primärproduktionen. Den ekologiska odlingen bedrivs 
till övervägande del i områden med sämre förutsättningar och od
lingsmetoden i sig medför lägre avkastning. Som exempel kan nämnas 
att år 2003 var 8 procent av spannmålsarealen ekologiskt odlad, men 
bara 4 procent av skörden. Eftersom alla odlare inte var anslutna till 
KRAV såldes en del av denna spannmål som konventionell och den 
certifierade andelen av skörden utgjorde 3 procent.55 

52 Jordbruksverket, Rapport 2001:11. 
53 Ekologiska Lantbrukarna, "Jordbruksverket: Aktionsplan 2005" (hämtat 12/4 

2004), www.ek0lantbruk.se/naringsp0litik/remissarkiv/2001/010809.htm; Ekologiskt 

Lantbruk 2001:7, s- I9-
54 SCB, Jordbruksstatistisk årsbok 2004, tabell 6.1 och 11.6. (Siffrorna inkluderar 

djur i karens.) 
55 Jordbruksverket, Statistiska meddelanden JO 16 SM 0402 (hämtat 25/7 2004), 

www.sjv.se 
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Även på de flesta andra varor utgör de ekologiska marknadsande
larna endast några enstaka procentenheter och tillväxten har saktat 

av. 2003 var 4,6 procent av mjölkproduktionen ekologisk, men me
jerierna sålde inte hela volymen med KRAV-märket. Den viktigaste 
enskilda produkten var mellanmjölk med 8 procent ekologisk andel. 
Beträffande nötkött låg andelen runt 4 procent av slakten och på 
fläsk knappt 1 procent. På äggmarknaden var 6,1 procent av volymen 
KRAV-märkt. Det kan noteras att den marknadsledande detaljhandels
kedjan när det gäller ekologiska livsmedel i Sverige, COOP Konsum, 
år 2003 hade en ekologisk andel av försäljningen på 8,5 procent. Det 
visar att det med aktiv marknadsföring går att förbättra siffrorna.56 

Ny oenighet om miljöstödet 

Frågan om det nya målet för ekojordbrukets utveckling sammanhäng
de med miljöprogrammet som diskuterades parallellt. Det miljöpro
gram som infördes efter EU-inträdet löpte till år 2000.1 februari 1998 
fick en utredning i uppgift att utarbeta ett förslag till program för 
perioden 2001-2005. 

Utredningens betänkande Jordbruk och miljönytta presenterades 
sommaren 1999. Kostnadsramen på 2,8 miljarder låg fast, men med 
vissa omfördelningar och förenklingar. Bidragen till resurshushål
lande konventionellt jordbruk (REKO-programmet) avvecklades och 
olika stödformer till vallodling slogs ihop. Besparingarna överfördes 
till ekostödet som föreslogs höjas stegvis till 700 miljoner, en förut
sättning för tjugoprocentsmålet. Den regionala indelningen av eko
stödet, med olika ersättning i slättbygd och skogsbygd, togs bort pre
cis som Ekologiska Lantbrukarna hade krävt. I stället skulle stödnivån 
variera beroende på gröda (1 300 kronor per hektar för spannmål och 
500 kronor för vall). Vidare höjdes ersättningen kraftigt för ekologisk 
djurhållning (från 600 till 1 700 kronor per djurenhet) i syfte att upp
muntra omläggning av hela gårdens produktion. Även det hade va
rit ett huvudkrav från Ekologiska Lantbrukarna, som menade att det 

56 Jerkebring 2004. 
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med den gamla modellen lönade sig att enbart lägga om växtodling
en.57 Organisationens reaktioner var av naturliga skäl mycket positiva. 
Dess enda större invändning var att djurbidragen i första hand gick 

till mjölkproduktion medan nötköttsproducenterna missgynnades.58 

Under riksdagsbehandlingen av miljöprogrammet hösten 1999 
kom ett nedslående besked från Bryssel. Under budgetperioden 2000-
2006 skulle Sveriges anslag för miljö- och landsbygdsstöd, enligt be
slut av kommissionen, minskas med drygt 20 procent. Anledningen 
var att tilldelningen baserades på genomsnittet för den gångna fem
årsperioden och de första åren hade Sverige legat långt under taket på 
2,8 miljarder. LRF lade skulden för nedskärningen på regeringen och 
begärde att de försvunna EU-miljonerna skulle ersättas med svenska 
pengar. Jordbruksminister Margareta Winberg lutade dock snarare åt 
att föra över medel till miljöstöden från EU:s ordinarie arealbidrag. 
Den idén protesterade LRF högljutt mot och fick medhåll från samt

liga riksdagspartier.59 

I sina första kommentarer gick Ekologiska Lantbrukarna på sam
ma linje som jordbruksministern, men man ändrade sig snart och 
anslöt sig till kritikerna.60 En omfördelning från generella bidrag till 
miljöstöd var något som organisationen i vanliga fall förordade, men 
nu tycktes de flesta politiker vara beredda att skjuta till extra pengar. 
Då var naturligtvis det alternativet att föredra. I det här fallet agerade 
alltså Ekologiska Lantbrukarna först som idéorganisation genom att 
försöka utnyttja den uppkomna situationen till att påverka jordbruks
politikens allmänna inriktning. Sedan fick ideologin stå tillbaka för 
det ekonomiska intresset. 

57 SOU 1999:78, s. 19-32,182-184,188-189. 
58 Ekologiskt Lantbruk 1999:6, s. 2; 1999:7, s. 2-8; 1999:8, s. 3; Ekologiska Lant

brukarna, "Jordbruksdepartementet: Jordbruk och miljönytta" (hämtat 12/4 2004), 

www.ekolantbruk.se/naringspolitik/remissarkiv/1999/MPUremiss.htm 
55 Land Lantbruk 1999:36, s. 5; 1999:37, s. 6-7; 1999:38, s. 5. 
60 Ekologiskt Lantbruk 1999:8, s. 21; Veckans Eko lantbruk 13/9 1999; 27/9 1999; Eko

logiska Lantbrukarna, "Brev till Margareta Winberg angående finansiering av lands

bygdsutvecklingsprogrammen" (hämtat 27/12 2001), www.ekolantbruk.se/narings 

politik/miljostod/winbergbrev.htm 
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Miljöstödets fortsatta öde avgjordes i budgetförhandlingarna mel
lan regeringen, vänstern och miljöpartiet. Resultatet blev att den na
tionella finansieringen höjdes för att kompensera nedskärningen från 
EU. Utformningen av stödet följde i stort sett miljöprogramutred
ningens förslag, med den skillnaden att djurtillägg skulle utgå även 
för ungnöt. Den förändringen var sannolikt en följd av Ekologiska 
Lantbrukarnas invändningar.61 

Interna opinionsproblem 

För Ekologiska Lantbrukarna var utformningen av det nya ekostödet 
en framgång. Man hade deltagit i hela processen och organisationens 
synpunkter hade i allt väsentligt beaktats. Bland medlemmarna var 
dock inte allting frid och fröjd. Liksom 1995 utbröt en debatt som 
synliggjorde en spricka mellan olika medlemskategorier. Ekologiska 
spannmålsodlare i slättbygd skulle nu få vidkännas en bidragssänk
ning från 1 600 till 1 300 kronor per hektar och att deras organisation 
godkände den försämringen gjorde dem upprörda. De poängterade 
att det behövdes ökade volymer ekologisk spannmål på marknaden 
och att fler spannmålsodlare i slättbygderna därför måste förmås att 
lägga om. Här borde Ekologiska Lantbrukarna visa att man verkligen 
var en intresseorganisation för sina medlemmar. Ekologiska Lantbru
karnas näringspolitiska sekreterare Maria Dirke försvarade beslutet 
med att djurhållningen fick en större andel av ekostödet. Utan en 
ökad totalbudget måste det bli en omfördelning som missgynnade 
någon. Det nya stödet avsåg att generera en bredare ekologisk pro
duktion och då måste man acceptera vissa försämringar för en tidigare 
gynnad grupp, underströk hon. Inger Källander tillfogade att det varit 
en svår avvägning mellan marknadens kortsiktiga behov och rörelsens 
långsiktiga mål. För att stimulera utvecklingen även i mindre gynnade 
områden måste alla produktionsgrenar stödjas. I längden skulle det 
vara bra även för spannmålsodlarna.62 

61 Ekologiskt Lantbruk 1999:9, s. 29; Land Lantbruk 1999:42, s. 5; 1999:48, s. 9; 
Veckans Ekolantbruk 22/11 1999; Gin 1999. 

61 Ekologiskt Lantbruk 2000:1, s. 3-5. 
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De missnöjda medlemmarna gav sig emellertid inte så lätt. I ett 
öppet brev med många undertecknare (inklusive företrädare för 
EcoTrade) framhöll de att organisationen drogs med en målkonflikt 
och att vägvalen måste diskuteras. Å ena sidan önskade Ekologiska 
Lantbrukarna att den ekologiska produktionen skulle expandera kraf
tigt, vilket målet 30 procent år 2010 var ett uttryck för. Om det skulle 
lyckas måste marknaden utvecklas och spannmålsvolymerna stiga 
snabbt. Å andra sidan ville man bidra till allmän landsbygdsutveck
ling, nu senast genom höjt stöd till skogsbygderna på slättbygdens 
bekostnad. Den här gången hade organisationsledningen prioriterat 
fel, var kritikernas slutsats.63 

Som svar upprepade styrelsen att syftet varit att öka djurhållning
ens andel av stödet och uppmuntra helomläggning. Frågan hade 
diskuterats ingående vid stämman 1999 och då hade en majoritet av 
medlemmarna ställt sig bakom uppfattningen att bidragen inte skulle 
vara regionalt differentierade.64 Maria Dirke har senare påpekat att 
den tidigare utformningen av ekostödet, med olika bidragsnivå i slätt-
och skogsbygd, var ett resultat av 1994 års miljöprogramutredning. 
Den gången hade Ekologiska Lantbrukarnas inflytande varit betydligt 
mindre.65 

Detta var första gången Ekologiska Lantbrukarna på allvar drab
bades av en typ av strider som LRF långt tidigare tvingats vänja sig 
vid. När en organisation måste ta ansvar för beslut som inte gynnar 
alla medlemmar är interna meningsmotsättningar oundvikliga. Att 
ledningen ibland tvingas disciplinera missnöjda medlemmar är det 
pris man får betala för att delta i beslutsprocessen. Ekologiska Lant
brukarna hade vid den här tiden uppnått en etablerad position i det 
jordbrukspolitiska nätverket och hade inget annat val än att acceptera 
spelreglerna. Alternativet skulle ha varit en återgång till tillvaron som 
marginell nischorganisation utan inflytande. 

63 Ekologiskt Lantbruk 2000:2, s. 22. 
64 Ibid., s. 23-24. 

65 E-post från Maria Dirke 4/3 2002. 
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Ny stödmodell? 

Under tiden miljöprogramutredningen pågick 1998-1999 formule
rade Ekologiska Lantbrukarnas representant i expertgruppen Peter 
Einarsson, tillsammans med Naturskyddsföreningens företrädare, ett 
mycket långtgående förslag. Det hade arbetsnamnet REJO (resursef-
fektivt jordbruk) och skisserade en indelning av miljöstödet i trapp
steg, från enkla baskrav upp till helt ekologisk drift. Både ekobönder 
och miljöanpassade konventionella jordbrukare skulle rymmas inom 
samma system, vilket skulle avdramatisera övergången till ekologisk 
produktion.66 

En del utredningsresurser lades på REJO-förslaget som dock stan
nade på papperet. Det är ändå intressant genom att det vid första an
blicken utgör ett exempel på samma inbyggda motsägelse i Ekologiska 
Lantbrukarnas målsättningar som i det jordbrukspolitiska program
met. Om förslaget genomförs skulle den samlade miljönyttan kanske 
bli större, men samtidigt skulle skillnaden mellan konventionellt och 
ekologiskt jordbruk minska. Den ekologiska profilen riskerar att bli 
suddigare och det kan därmed bli svårare att ta ut ett merpris för eko
logiska livsmedel. Einarsson håller inte med om det resonemanget, 
utan menar att det förhåller sig tvärtom. Han betonar att miljöstöd 
och ekologiskt merpris inte är samma sak. REJO-modellen skulle 
göra det lättare att hålla isär de två begreppen. 

Så länge som ekologisk produktion premieras med specifika stödformer 

just för att den har etiketten "ekologiskt" har stöden en tendens att krympa 

utrymmet för merbetalning på marknaden ("ni har ju redan fått betalt en 

gång"). Om stöden var mer tydligt kopplade till konkreta miljöåtaganden 

eller -effekter skulle det argumentet förlora i styrka.67 

1999 var REJO-förslaget närmast att betrakta som en försöksballong, 
men under diskussionerna om det miljöprogram som skall gälla från 
och med 2006 aktualiserades det på nytt. I jordbruksdepartementets 
regi genomfördes år 2003 en halvtidsutvärdering av miljöprogram-

66 Ekologiskt Lantbruk 1999:1, s. 8—10. 
67 E-post från Peter Einarsson 22/2 2002. 

205 



met. Beträffande den del som utgörs av ekostödet föreslog utred
ningen inga omedelbara förändringar. Däremot presenterades en del 

idéer som underlag för arbetet med nästa programperiod, bland annat 
REJO-förslaget. Utredningen ansåg att det hade flera fördelar, under 
förutsättning att det kunde förenklas och göras lättare att adminis
trera.68 

Den här gången var LRF inte helt avvisande till planen, men 
framhöll att den måste förändras väsentligt för att kunna fungera i 
praktiken.69 Inför den fortsatta behandlingen av frågan bearbetade 
Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreningen sitt förslag och 
lade fram en reviderad version.70 Att det verkligen realiseras i någon 
form är inte alldeles osannolikt. I så fall är det ännu ett exempel på att 
långsiktigt och målmedvetet lobbyarbete, med konkreta och genom
förbara förslag, kan ge utdelning. 

Framgångar föder motstånd 

Som framgick av den nordiska jämförelsen i kapitel 2 har det nor
ska ekojordbrukets relationer till omgivningen länge utmärkts av rent 
samarbete, vilket kan ha hämmat tillväxten. I Danmark handlade det 
inledningsvis om kreativ konflikt som bidrog till att stimulera ut
vecklingen. Sedan mitten av 1990-talet kan emellertid förhållandet 
betecknas som rent samarbete och som analysmodellen förutspår har 
tillväxten de senaste åren avstannat. I Sverige kan man också i hu
vudsak tala om rent samarbete, men gentemot LRF har det funnits 
inslag av kreativ konflikt. Det har stärkt den ekologiska identiteten 
och tycks ha befrämjat tillväxten, som dock även här har börjat avta 
de senaste åren. 

Sannolikt beror stagnationen i Danmark och Sverige, liksom den 
relativt svaga norska utvecklingen, endast delvis på ovan nämnda in-

68 SOU 2003:105, s. 17-21, 485-486. REJO-förslaget medföljde utredningen som 
bilaga 5. 

69 E-post från Göran Olsson, LRF, 30/4 2004. 
70 E-post från Eva Hagström Öberg, Ekologiska Lantbrukarna, 3/5 2004. 
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stitutionella förhållanden. Det finns fler faktorer som spelar in. Den 
allmänna bidragsnivån för bönderna är lägre i Sverige och Danmark 
än i Norge. Därför var ekobidragen från EU inledningsvis ett viktigt 
incitament för omläggning, men utan höjd bidragsnivå leder de inte 
till ytterligare tillväxt. En annan omständighet är att miljödebatten, 
som följde i djursjukdomarnas och livsmedelsskandalernas spår, öka
de konsumenternas misstro mot det konventionella jordbrukets pro
duktionsmetoder. Denna tendens var mycket tydligare i EU-länderna 
Danmark och Sverige än i Norge. Förtroendet för konventionella livs
medel har dock börjat återupprättas sedan BSE-debatten rasade som 
värst under 1990-talets andra hälft. Under samma tid har efterfrågan 
på ekologiska alternativ slutat öka och skulle behöva ytterligare stimu
lans för att stiga över den nuvarande nivån. 

Möjligen kan de svenska konsumenternas efterfrågan ha påverkats 
av den häftiga mediadebatt som inleddes hösten 2001. Ekojordbru
ket framställdes där som en marknadsföringsbluff, lanserad av smarta 
affärsintressen. De främsta belackarna var SLU-professorerna Olof 
Andrén och Eliel Steen, vilka fick stöd av förre finansministern Kjell-
Olof Feldt. De förfäktade att det inte fanns några vetenskapliga be
lägg för att ekologisk mat skulle vara mer hälsosam eller milj ovänlig 
än annan mat. I själva verket, menade de, var konventionell odling 
mer uthållig på lång sikt.71 

Angrepp mot ekojordbruket från forskarhåll var inget nytt, men 
tidigare hade sådana synpunkter sällan nått utanför SLU. Den här 
gången fick kritiken stort genomslag i media, till exempel i en rad 
reportage i TV4:s Nyheterna. TV4 lät även Spannmålsodlarnas Björn 
Lundberg komma till tals. Denne påstod att det fanns en stor risk för 
mögelgifter i ekologisk spannmål, vilket fick Ekologiska Lantbrukarna 
att anmäla kanalen till Granskningsnämnden.72 Ekologiska Lantbru
karna hade visserligen inga svårigheter att hitta motargument, men 
att på detta sätt offentligt tvingas försvara sin verksamhet var en ny er-

7' Se exempelvis Dagens Nyheter 18/8 2001 och 17/10 2001 (Feldt), Upsala Nya Tid-

ningvjhi 2001 (Steen & Andrén) och 1/12 2001 (Steen). 
72 Ekologiskt Lantbruk 2002:5, s. 2,16; Veckans Ekolantbruk 615 2002; 27/5 2002. 
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farenhet. Det är inte särskilt överraskande att eko jordbrukets snabba 
tillväxt väckte motstånd från intressen knutna till det konventionella 
jordbruket. Statens och EU:s ekologiska satsning måste ju medföra en 
ekonomisk omfördelning, eftersom resurserna inte är obegränsade. 

Föreningen Spannmålsodlarna drog fördel av debattläget och gick 
på offensiven. KF:s uppmärksammade reklamfilm med en kypare som 
sprutar gift på restaurangbesökarnas konventionella mat anmäldes 
till Marknadsdomstolen av det närstående företaget Sveriges Spann
målsodlare AB. I juni 2002 avkunnades en fällande dom. Domstolen 
förklarade att filmen misskrediterade konventionella bönder och att 
beskrivningen av ekologiska livsmedel som garanterat giftfria var vil
seledande.73 

Processen mot KF kan komma att påverka förhållandet mellan 
LRF och Ekologiska Lantbrukarna. Spannmålsodlarna gick nämligen 
vidare och stämde hösten 2003 KF/Coop inför Stockholms tingsrätt 
för brott mot marknadsföringslagen. Anmälarna krävde att KF skulle 
förbjudas att använda påståenden om att ekologisk mat skulle ha mil
jöfördelar framför konventionell jordbruksproduktion. En fällande 
dom skulle ha fått stora följder för all marknadsföring av ekologis
ka produkter. Den här gången blev emellertid utslaget friande och 
Spannmålsodlarna ålades dessutom att betala KF/Coops rättegångs
kostnader på 1,2 miljoner.74 Efter att Spannmålsodlarna överklagat 
domen blev det känt att LRF gått i borgen för skadeståndsbeloppet.75 

LRF:s ställningstagande kan tolkas som ett tecken på att organisatio
nens ekologiska engagemang tonats ned till förmån för de konventio
nella spannmålsodlarnas intressen. Även om så inte skulle vara fallet var 
historien komprometterande för LRF:s trovärdighet i miljöfrågor. 

73 Marknadsdomstolen, "Dom 2002-06-12" (hämtat 27/4 2004), www.marknads 
d0mst0len.se/avg0randen2002/D0m02.18.pdf 

74 Veckans Ekolantbruk 22/9 2003; 17/11 2003. 
75 Veckans Ekolantbruk 16/2 2004; 1/3 2004; Spannmålsodlarna, "Spannmålsodlar-

nytt" (hämtat 28/4 2004), www.spm0.se/LA2004-01.pdf 
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9. Kan EU-politiken påverkas? 

Under 1990-talets häftiga debatt i galna ko-sjukans spår ville många 
lägga skulden på de industriella och storskaliga produktionsmetoder 
som uppmuntras av den gemensamma jordbrukspolitiken. Både i 
EU-administrationen och i medlemsländerna växte övertygelsen om 
att CAP borde inriktas på långsiktig uthållighet. Stimulans av eko
logisk och småskalig produktion kunde utgöra viktiga inslag i en ny 
politik. Beslutssystemet har dock en stor inneboende tröghet. 

På 1990-talet vann ekojordbruket politiskt erkännande i Sverige. 
Ekologiska Lantbrukarna fick tillträde till alla utredningar och arbets
grupper där villkoren för den ekologiska produktionen avgjordes. Or
ganisationens inflytande var betydligt mer begränsat när stora beslut 
skulle fattas, men den började få fotfäste i nätverket. För de svenska 
småbrukarna och deras organisationer var utvecklingen inte lika po
sitiv. 

Frågeställningen i detta kapitel kretsar kring de mindre organisa
tionernas roll i EU:s jordbrukspolitik. Har småbrukarnas och eko
jordbrukets företrädare, det vill säga CPE och IFOAM:s EU-grupp, 
haft någon möjlighet att utöva inflytande? Har det i så fall endast 
handlat om detaljer eller också politikens allmänna inriktning? 

I fokus för undersökningen står tre beslut under 1990-talet och 
början av 2000-talet. Mest utrymme ägnas åt reformen Agenda 2000. 
Därefter undersöks frågan om EU:s regler för ekologisk djurhållning 
och den så kallade halvtidsöversynen. Exakt hur beslutsprocessen såg 
ut går knappast att klarlägga, men det bör vara möjligt att bedöma 
vilka aktörer som vägde tyngst. 

Beslutsfattandet inom CAP 

Beslutsprocesserna i EU har beskrivits som kontinuerliga förhand
lingar i nätverk. Bland aktörerna återfinns företrädare för såväl med-
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lemsstaternas regeringar och myndigheter som EU:s institutioner. 
Dessutom spelar regionala, nationella och europeiska intressegrupper 
en avsevärd roll i processen, ofta genom informella kontakter. En an
nan egenhet med EU-samarbetet är att man, även om beslut numera 
kan fattas med kvalificerad majoritet, normalt strävar efter enhälliga 
beslut. Förhandlingarna har i hög utsträckning karaktären av bytes
handel där alla skall få något tillbaka.1 

Jordbrukspolitiken är inget undantag från detta allmänna mönster, 
men den uppvisar också en del egenheter. Ett mål med EU-samarbe
tet är att ge marknadsmekanismerna friare spelrum, men med jord
bruket fungerar det annorlunda. Huvudsyftet har alltid varit att av 
sociala och inrikespolitiska skäl skydda bönderna från marknadskraf
terna och den internationella konkurrensen. Det har bidragit till att 
beslutsfattandet är särskilt komplicerat på detta område. Jordbruks
politiken finansieras och planeras gemensamt, men samtidigt finns 
en uppsjö av motstridiga nationella intressen som medlemsländerna 
avundsjukt bevakar.2 

De viktigaste instanserna i jordbrukspolitiken är kommissionen 
och ministerrådet. Liksom i det övriga EU-samarbetet är det kom
missionen som lägger förslag. Dessa utarbetas av generaldirektoratet 
för jordbruksfrågor (DG VI/DG Jordbruk).3 Stora reformbeslut som 
Agenda 2000 och halvtidsöversynen avgörs i ministerrådet, där olika 
nationella intressen möts. Köpslåendet mellan medlemsländerna re
sulterar vanligen i invecklade kompromisser som ingen är riktigt nöjd 
med. 

En nyckelperson är den ansvarige kommissionären som måste 
vara mycket hårdhudad. Irländaren Ray MacSharry, som var kom-
missionär åren 1989-1993, drev på ett beslutsamt sätt igenom 1992 års 
reform. Mellan 1995 och 2004 innehade österrikaren Franz Fischler 
ämbetet. Han deklarerade på ett tidigt stadium att jordbruksstödet i 

1 Jönsson 1999. 
2 Rieger 2000, s. 180-184. 
3 Kommissionens olika generaldirektorn (som ungefär motsvarar regeringens de

partement) betecknades med romerska siffror fram till 1999, då man övergick till 
namn baserade på politikområden. 
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högre grad än tidigare borde utgöra en ersättning för böndernas insat
ser för landsbygden och miljön. Han förespråkade också att frågor om 
etik och djurskydd skulle vägas in i jordbrukspolitiken. Det var åsikter 

som inte uppskattades i alla läger.4 

Europaparlamentet spelar en marginell roll i jordbrukspolitiken, 
eftersom det inte har någon egentlig makt över budgetfrågor. Som 
exempel kan nämnas Agenda 2000-pr0cessen, där parlamentet hade 
tillfälle att uttala sig både om förslaget och om det färdiga paketet. 
Kommissionen och ministerrådet behövde dock inte ta hänsyn till 
parlamentets yttranden och gjorde det inte heller.5 Däremot har par
lamentet kunnat utöva ett visst inflytande på frågor i jordbrukspoliti
kens periferi som bioteknik och genmodifiering.6 

EU:s många kommittéer innehar en viktig funktion i beslutspro
cessen. Särskilda Jordbrukskommittén (SJK), som är en tjänsteman
nakommitté på nivån under jordbruksministrarna, förbereder sam
mankomsterna i ministerrådet.7 Vidare finns många förvaltnings- och 
tillsynskommittéer för jordbrukspolitikens olika delområden. De är 
sammansatta av företrädare för medlemsländerna och nationella in
tressen kan ofta hamna på kollisionskurs. Dessa kommittéer kan yttra 
sig om alla kommissionens förslag och tvinga fram ändringar. 

Sedan 1998 finns även en uppsättning rådgivande kommittéer och 
grupper. De består av företrädare för olika socioekonomiska intressen 
som jordbrukare, livsmedelsindustri, handel, konsumenter och mil
jövänner. COPA/COGECA sitter med i alla 35, CPE i 24 av dem. 
IFOAM:s EU-grupp är representerad i en, nämligen Ständiga grup

pen för ekologiskt jordbruk. Eftersom dessa kommittéer endast har en 

4 Grant 1997, s. 149—155. Fischler var en av de få kommissionärer som satt kvar 
efter Santer-kommissionens avgång i mars 1999. 

5 Agra Europé 29/11999, s. EP/5-6; 7/51999, s. EP/7. 
6 Grant 1997, s. 175-176. Parlamentet får emellertid medbestämmanderätt i bud

get- och jordbruksfrågor om och när den konstitution som antogs i Dublin 2004 
träder i kraft. 

71 den engelska litteraturen går SJK under beteckningen Special Committee on 
Agriculture (SCA). 
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rådgivande funktion är kommissionen inte tvungen att ta hänsyn till 
deras yttranden.8 

Man talar ofta om den så kallade jordbrukslobbyns inflytande och 
då åsyftas framför allt COPA och COGECA. Det finns naturligtvis 
andra intressegrupper med synpunkter på jordbrukspolitiken, särskilt 
konsument- och miljöorganisationer, men de har vägt lätt när besluten 
fattats. Styrkeförhållandena inom sektorn har emellertid förändrats 
något de senaste årtiondena. COPA:s ställning var mycket stark under 
den gemensamma jordbrukspolitikens uppbyggnadsskede och fram 
till 1970-talet. Overskottsproblemen och det allt mer uppenbara re
formbehovet försvagade organisationens position från och med 1980-
talet. Det ständigt upprepade argumentet om nödvändigheten av att 
höja böndernas inkomster framstod inte längre som lika relevant. När 
EG utvidgades fick också COPA:s nationella medlemsorganisationer 
svårare att enas om en gemensam linje. De nationella jordbrukarorga-
nisationerna började därför uppfatta det egna landets representanter i 
Särskilda Jordbrukskommittén och ministerrådet som minst lika vär
defulla kontakter som COPA.9 

När 1992 års reform diskuterades ansåg såväl COPA som de flesta 
nationella organisationer att det mesta borde förbli oförändrat. Kom
missionen beaktade inte dessa invändningar, men ministrarna var mer 
lyhörda för de egna böndernas önskemål. Reformen blev därför både 
mindre långtgående och betydligt dyrare än kommissionens förslag.10 

Agenda 2000 

Vid EU:s toppmöte i Madrid 1995 fick kommissionen i uppdrag att 
utreda vilka förändringar som var nödvändiga för att genomföra en 
utvidgning av unionen. Ett första utkast till ett reformpaket med 

8 Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, "Jordbrukskom

mittéer" (hämtat 15/12 2003), http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/ 

comit20oi/comi_sv.pdf; Europa - CONECCS, "List of consultative bodies by re-

sponsible Directorate General" (hämtat 15/12 2003), http://europa.eu.int/comm/ 
civil_society/coneccs/organe_consultatif/listedg2_cb.cfm?CL=en 

9 Daugbjerg 1996, s. 162-164; Grant 1997, s. 148, 169. 
10 Daugbjerg 1996, s. 122-127. 
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beteckningen Agenda 2000 presenterades sommaren 1997. Ett mer 
preciserat förslag lades fram i mars 1998. Paketet bestod av budgetra
men för åren 2000-2006 samt de tyngsta budgetposterna, det vill säga 
jordbruks- och regionalpolitik. På jordbruksområdet innehöll det en 
reform av samma slag som 1992. I huvudsak innebar kommissionens 
förslag ytterligare sänkningar av garantipriserna, den här gången även 
på mjölk. Återigen skulle bönderna kompenseras för prissänkningarna 
med direktstöd, dock inte till hundra procent. Utgången av förhand
lingarna blev precis som 1992 en mindre radikal reform. Vid toppmö
tet i Berlin i mars 1999 fastställdes prissänkningar med 15 procent på 
spannmål och 20 procent på nötkött. Mjölkpriset skulle sänkas med 
15 procent, men med början först år 2005. Systemet blev varken bil
ligare eller mindre byråkratiskt än tidigare. 

Detta är reformbeslutet Agenda 2000 i koncentrat. I det följande 
skall de olika versionerna av förslaget, medlemsländernas och jord
brukare rganisationernas reaktioner samt förhandlingsturerna detalj -
granskas. 

Inledande positionsmarkeringar 

De GATT/WTO-förhandlingar som var en av drivkrafterna bakom 
1992 års CAP-reform avslutades i december 1993 och avtalet trädde i 
kraft 1995. Det innebar sänkningar av garantipriser och gränsskydd, 
men genom reformen var dessa krav redan i stort sett uppfyllda för 
EU:s del. Ytterligare liberaliseringar av världshandeln med livsmedel 
var dock att vänta i nästa förhandlingsomgång som beräknades starta 
1999. Unionens planerade östutvidgning var ett annat motiv för fort
satta reformer av CAP. Andra incitament till förändringar var kon
sumenternas förväntningar om ett mer miljovänligt jordbruk samt 
behovet av att upprätthålla landsbygdsbefolkningens inkomst. Det 
var fyra svårförenliga mål. Den enda gemensamma nämnaren var att 
samtliga faktiskt motverkades av den traditionella politiken med pris
stöd.11 

11 Grant 1997, s. 79-82,196-197; Agra Europé 12/1 1996, s. P/i. 
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I debatten om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid 
kunde tre huvudriktningar urskiljas. En skola krävde att reglerings
systemet skulle avskaffas och jordbruket behandlas som alla andra 
näringar. Denna uppfattning hade främst stöd i Storbritannien och 
Sverige. Den traditionalistiska skolan framställde däremot jordbru
ket som en så speciell näring att regleringarna måste finnas kvar, inte 
minst för att slå vakt om en levande landsbygd. Det var åsikter med 
starkt fäste i Tyskland och Frankrike. En tredje skola, delvis allierad 
med den andra, ansåg att regleringssystemet borde utnyttjas för att 
styra produktionen i miljövänlig riktning. Sådana idéer mötte gehör i 
bland annat Nederländerna och Danmark.12 

Alla europeiska jordbrukarorganisationer var motståndare till en 
avreglering. COPA var en klart uttalad förkämpe för den traditio
nalistiska linjen. IFOAM:s ståndpunkter överensstämde i huvudsak 
med den tredje skolan. CPE:s linje kan beskrivas som en förening av 
den andra och tredje riktningen. En hjärtefråga för organisationen 
var modulering, det vill säga omfördelning av bidrag från stora till 
små producenter. En motsvarande fråga för IFOAM:s EU-grupp var 
miljövillkor för bidragen {cross-compliancé). I den följande framställ
ningen skall dessa två frågor följas särskilt vid sidan av grunddragen 
i reformen. 

Under kommissionens arbete med den första versionen av Agen
da 2000 kunde de stora aktörernas positionsmarkeringar registreras. 
Franz Fischler framhöll att jordbrukspolitiken inte enbart var en ange
lägenhet för bönderna, utan även för konsumenter och skattebetalare. 
Han önskade så omfattande prissänkningar att EU:s jordbruksvaror 
kunde säljas på världsmarknaden utan exportstöd. Prissänkningarna 
måste kompenseras med bidrag, men helst i kombination med någon 
form av miljövillkor. Han ansåg vidare att bidragen stegvis borde fri
kopplas från produktionen och omfördelas till förmån för småbrukare 
i mindre gynnade områden.13 Kommissionens hållning kan samman
fattas som ett försök till balansgång mellan de tre nämnda skolorna. 

Tyskland och Frankrike gjorde klart att de inte kunde tänka sig 

12 Agra Europé 12/11996, s. P/1-2. 
13 Agra Europé 23/2 1996, s. E/i; 18/10 1996, s. P/1-3. 
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några långtgående förändringar, endast en gradvis modifiering enligt 
1992 års modell.14 COPA gick på samma linje. Dess ordförande Luc 
Guyau, tillika ordförande i den största franska bondeorganisationen 
FNSEA, hävdade bestämt att EU måste slå vakt om jordbrukets kul
turella och sociala roll. Man fick inte låta andra länder (det vill säga 
USA) pressa fram en anpassning till världsmarknadspriserna.15 

När kommissionen antydde att den övervägde modulering i form 
av ett tak för den ersättning varje jordbrukare kunde erhålla gjorde 
Storbritannien motstånd. Landet har de genomsnittligt största går
darna i EU och lyckades 1992 stoppa ett förslag om modulering. Den 
konservativa regeringen deklarerade att den förespråkade en CAP-
reform, men lovade den ledande brittiska jordbrukarorganisationen 
NFU att motarbeta ett bidragstak. Labourregeringen som tillträdde 

1997 hade samma uppfattning i frågan.'6 

Första utkastet 

Kommissionens första version av Agenda 2000 presenterades för mi
nisterrådet i juli 1997. Huvudinslag var prissänkningar med 20 pro
cent på spannmål och 30 procent på nötkött. I mjölksektorn före
slogs en sänkning med 10 procent, dock först från 2006, samt att det 
kritiserade kvotsystemet skulle behållas tills vidare. För sänkningarna 
på kött och mjölk skulle full kompensation utgå genom djurbidrag. 
Sänkningen på spannmål skulle kompenseras med arealbidrag, men 
bara till hälften. Kommissionens uppfattning var nämligen att spann
målsodlarna blivit överkompenserade 1992 (de hade fått ersättning 
för prissänkningar som bara delvis genomförts på grund av ett högre 
världsmarknadspris än förväntat). På miljöområdet innehöll utkastet 
inget konkret och beträffande modulering fanns bara ett vagt utta
lande om ett individuellt bidragstak, sannolikt relativt högt.17 

H Agra Europé 4/10 1996, s. E/1-2; 17/11997, s. P/5. 
15 Agra Europé 11/4 1997, s. P/4-5. 
16 Agra Europé 7/2 1997, s. P/3, E/4; 27/6 1997, s. P/i. Som illustration till behovet 

av bidragstak brukar nämnas att den störste enskilde bidragstagaren är Storbritan

niens prins Charles, knappast den mest behövande bonden i Europa. 
17 Agra Europé 11I7 1997, s. P/1-5. 
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De stora bondeorganisationernas reaktioner var inte oväntade. 
COPA ställde sig helt avvisande och kallade planerna oacceptabla. 
Särskilt franska FNSEA och tyska DBV argumenterade mot prissänk
ningarna. Det fanns en enkel förklaring till motståndet. En övergång 
från prisstöd till direktbidrag gör hela systemet mer genomskinligt 
och skattebetalarna ser tydligare vart pengarna går. Det kan sedan 
finansministrarna utnyttja i sin jakt efter budgetposter att spara in 
° t8 pa. 

När ministerrådet diskuterade planerna första gången var också 
medlemsländernas uttalanden övervägande negativa. Bara fyra länder 
- Storbritannien, Sverige, Irland och Danmark — stödde huvuddra
gen i förslaget. Oppositionen leddes av Tyskland, vars jordbruksmi
nister Jochen Borchert anförde att landets bönder riskerade en in
komstminskning med upp till tjugo procent. Hans franske kollega 
Louis Le Pensec ansåg att det inte fanns någon anledning att sänka 
priserna före WTO-förhandlingarna, eftersom det skulle försämra 
EU:s förhandlingsposition. Liknande argument hade framförts av de 
båda ländernas bondeorganisationer.19 

Efter den första störtskuren av kritik minskade medlemsländernas 
motstånd. Under hösten 1997 förklarade sig de flesta villiga att gå 
med på de allmänna riktlinjerna, men alla hade reservationer. Åsik
terna gick isär både om hur stora prissänkningarna borde vara och hur 
kompensationen skulle utformas. De största meningsmotsättningarna 
fanns på mjölkområdet och gällde såväl priserna som kvotsystemets 
framtid.20 COPA dämpade också sin opposition, men underströk att 
bönderna måste kompenseras till hundra procent för alla prissänk
ningar. EU måste även slå vakt om "den europeiska jordbruksmodel
len". Denna modell innebar enligt COPA att böndernas inkomster 
skulle upprätthållas, sysselsättningen på landsbygden och det levande 
kulturlandskapet bevaras och jordbrukets multifunktionella roll er
kännas.21 

18 Agra Europé 11/7 1997, s. P/5; 18/7 1997, s. E/5. 
19 Agra Europé 25/7 1997, s. E/1-2; 5/9 1997, s. E/3. 
20 Agra Europé 12/9 1997, s. E/x; 24/10 1997, s. P/1-2, E/1-2. 
11 Agra Europé 10/10 1997, s. E/4-5. 
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I november antog ministerrådet ett positivt men vagt formulerat 
gemensamt uttalande om kommissionens plan. I likhet med COPA 
använde ministrarna flitigt termen "den europeiska jordbruksmodel
len". De reformsinnade analytikerna på tidningen Agra Europé tol
kade det som att rådet inte ville förändra jordbrukspolitiken mer än 
nödvändigt och att man tänkte begagna jordbrukets multifunktiona-
litet som argument i kommande WTO-förhandlingar. Den bedöm
ningen visade sig senare vara riktig.22 Den traditionalistiska linjen var 
alltså starkare i rådet än i kommissionen. 

Andra versionen 

I mars 1998 lade kommissionen fram ett nytt och mer preciserat för
slag. Jämfört med utkastet var det i princip oförändrat beträffande 
spannmål och nötkött. De största förändringarna återfanns på mjölk
området där prissänkningen föreslogs bli 15 procent med en första 
sänkning redan år 2000. Dessutom förordades denna gång en ökning 
av mjölkkvoterna med 2 procent. De nya kvoterna var främst riktade 
till unga bönder, bergsområden och Norden. En annan nyhet var att 
medlemsstaterna själva skulle få lov att bestämma över fördelningen av 
30 procent av djurbidragen i mjölk- och nötköttsektorerna. Orsaken 
till denna innovation, som kallades "nationella kuvert", var att alla 
länder hade särskilda grupper de ville gynna. Reformplanen innehöll 
nu förslag om miljövillkor och modulering, vilka också kunde anpas
sas efter nationella önskemål. Bidrag över 100 000 euro skulle trappas 
ned med 20 procent och över 200 000 euro med 25 procent.23 

22 Agra Europé 21/11 1997, s. EP/3-4, När jordbruksministrarna i september 
1999 lade fast EU:s ståndpunkt i WTO-förhandlingarna slog de mycket riktigt fast 
sin vilja att försvara den europeiska jordbruksmodellen, vilken definierades som "ett 
jordbruk med många funktioner som är hållbart, konkurrenskraftigt och omfattar 
hela unionen, även landsbygdsområden med särskilda problem". (Newsletter nr 16, 

oktober 1999.) 
23 Bulletin oftbe European Union 3-1998, s. 7-19; Agra Europé 20/2 1998, s. EP/i, 

EP/3; 20/3 1998, s. EP/i, EP/3, EP/5, A/3; Internationella Perspektiv 1998:11. 
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Jordbruksministrarnas reaktioner följde samma mönster som ti
digare. De flesta, med Tyskland och Frankrike i spetsen, hävdade 
att prissänkningarna var för stora och kompensationen för snål. En 
mindre grupp länder, främst Storbritannien, Sverige och Danmark, 
efterlyste en mer långtgående reform. Många avvisade de nationella 
kuverten med motiveringen att de skulle leda till snedvridning av 
konkurrensen mellan olika EU-länder. Förslaget om extra mjölkkvo
ter framkallade naturligtvis motstånd från de länder som skulle bli 
utan. Franz Fischler tog dock kritiken med ro: "Att höra jordbruks
ministrarna kritisera reformförslaget är ungefär lika upphetsande som 
att se på färg som torkar", kommenterade han.24 

COPA beskrev den nya versionen som "ännu mer oacceptabel" än 
den förra. Enligt organisationens beräkningar skulle böndernas inkom
ster minska med i genomsnitt tio procent samtidigt som kostnaderna 
skulle öka.15 Småbönderna i CPE sågade också förslaget, men med 
motiveringen att det främst skulle gagna storjordbrukarna och livs
medelsindustrin. Det enda riktigt positiva ur CPE:s synvinkel var be
gränsningen av bidragen till de största mottagarna. I sina kommentarer 
till de fortsatta förhandlingarna upprepade CPE ideligen kraven på bi
dragstak och modulering till förmån för små och medelstora gårdar.26 

IFOAM:s EU-grupp gjorde inte något gemensamt offentligt ut
talande om Agenda 2000. Vid denna tid var arbetet inom gruppen 
fortfarande främst inriktat på frågor som mer direkt berörde villkoren 
för den ekologiska produktionen. 1998 fick EU-gruppen bidrag från 
Europaparlamentet för information och seminarier om de aktuella 
reformerna. Det var dock först några år senare som IFOAM på allvar 
engagerade sig i CAP-frågorna.27 

24 Agra Europé 20/3 1998, s. EP/3-4; 3^4 I99§> s- EP/1-6; Internationella Perspektiv 
1998:12; Land Lantbruk 1998:22, s. 20 (citat). 

25 Agra Europé 20/3 1998, s. EP/4; 24/4 1998, s. EP/4. 
26 CPE, "Press release 15 February 1999" (hämtat 20/4 2004); "Press release 17 Febru-

ary 1999" (hämtat 20/4 2004), www.capefarmers.org/en/index.php3?rub=position 
27 Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 12, 24; E-post från Peter Einarsson 116 2004. 

Flera av de nationella medlemsorganisationerna använde enligt Einarsson den engel
ska versionen av Ekologiska Lantbrukarnas jordbrukspolitiska program som utgångs
punkt för sina diskussioner. 
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Slutförhandlingar 

Under återstoden av 1998 slet Särskilda Jordbrukskommittén och dess 
arbetsgrupper med alla tekniska detaljer, men gjorde endast små fram
steg.28 Två händelser under hösten påverkade förhandlingsläget i olika 
riktning. Den ena var att Tyskland fick en socialdemokratisk/grön re
gering som var något mer reformsinnad än den tidigare. Den andra 
var att Storbritannien, Sverige, Danmark och Italien slöt sig samman i 
"Londonklubben" och krävde radikala förändringar på mjölkområdet. 
De yrkade på en sänkning av mjölkpriset med 30 procent, fullständigt 
avskaffande av kvotsystemet 2006 och fram till dess en ökning av kvo
terna med 4 procent. De fyra länderna utgjorde en "blockerande mi
noritet" och deras förslag låste positionerna.19 När årsskiftet närmade 
sig började tiden rinna ut. Om finansministrarna spikade budgetra
men för hela Agenda 2000-paketet innan jordbruksministrarna fattat 
sitt beslut skulle det sannolikt finnas mindre resurser att fördela och 
en kompromiss skulle bli ännu svårare att uppnå.30 

När det var dags att inleda de avgörande förhandlingarna hade alla 
länder klargjort sina positioner, men knappast kommit varandra när
mare.31 Ministermötena avlöste varandra i början av 1999. Samtidigt 
arbetade SJK och en "högnivågrupp", bestående av ländernas statsse
kreterare, intensivt med att jämka samman ståndpunkterna.32 Under 
den här perioden framförde såväl medlemsländerna som ordföran
delandet Tyskland förvirrande många förslag innehållande olika pro
centsatser och kostnadsberäkningar. Den hårdaste nöten att knäcka 
var mjölksektorn. Där drabbades reformvännerna av ett bakslag när 

18 Agra Europé 8/5 1998, s. EP/4-6; 29/5 1998, s. EP/5-6; 4/9 1998, s. EP/4-5; 23/10 
1998, s. EP/i, EP/3. 

29 Agra Europé 516 1998, s. EP/7-8; 11/9 1998, s. EP/i, EP/3; Internationella Per
spektiv 1998:29; 1998:37; Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 1999-03-09", 
http://jordbruk.regeringen.se 

30 Agra Europé 27/111998, s. EP/i. 
31 En sammanställning över de olika ländernas ståndpunkter, sektor för sektor, 

återfinns i Agra Europé xyhi 1998, s. EP/5. 
32 Agra Europé 23/12 1998, s. EP/i; 15/1 1999, s. EP/i; 22/11998, s. EP/5; Internatio

nella Perspektiv 1999:3. 
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Italien hoppade av "Londonklubben" efter att ha erbjudits en extra 
mjölkkvot, något landet hela tiden eftersträvat.33 

Slutligen nådde jordbruksministrarna på morgonen den ii mars 
en överenskommelse. I stort sett följde den kommissionens riktlinjer, 
men ministrarna valde att göra besparingar genom lägre och senare-
lagda prissänkningar. På spannmålsområdet fastställdes sänkningen 
till de 20 procent som föreslagits redan från början. Även på nötkött 
blev sänkningen 20 procent, vilket var 10 procentenheter lägre än i det 
ursprungliga förslaget. De "nationella kuverten" blev betydligt min
dre än i kommissionens plan. Mjölkprissänkningen fastställdes till 15 
procent, men det första steget i reformprocessen flyttades fram till 
2003. Kvotsystemets framtid skulle diskuteras i en "halvtidsöversyn" 
2003 och det var det enda reformvännerna hade att glädjas åt. Alla 
länder fick högre mjölkkvoter och några fick extra tilldelning. I beslu
tet fanns inget bidragstak, men däremot en passus om att medlems
staterna fick lov att införa en viss modulering av direktbidragen. De 
förväntades också utforma lämpliga miljövillkor, men i båda fallen var 
formuleringarna luddiga och föga förpliktigande.34 

Jordbruksministrarnas glädje över att äntligen ha nått konsensus 
blev inte långvarig. Två veckor senare samlades EU:s regeringschefer 
i Berlin för att anta hela Agenda 2000-paketet och då revs delar av 
beslutet upp. Toppmötets dagordning dominerades av två andra och 
mer akuta frågor, nämligen kommissionens avgång och Natos bomb
anfall mot Jugoslavien. Det var nödvändigt för EU:s ledare att upp
visa enighet och handlingskraft, vilket Frankrikes president Jacques 
Chirac utnyttjade. Problemet med jordbruksöverenskommelsen var 
att den, trots sina inslag av sparåtgärder, inte uppfyllde finansminist
rarnas krav på långsiktig budgetstabilisering. Den enklaste lösningen 
hade varit att lägga till ett beslut om stegvis sänkning av direktstö
den, men det motsatte sig Chirac. I stället tog han tillfället i akt att 
ändra på reformen. Den brittiska regeringen gav till slut med sig i 

33 Agra Europé 15/1 1999, s. EP/1-7; 2-2-/1 l99%> s. EP/1-6; 5/2 1999, s. EP/1-6; 26/2 

1999, s. EP/1-9; 5/3 J999> s- EP/1-5; Internationella Perspektiv 1999:5. 

34 Agra Europé 12/3 1999, s. EP/i—9; Internationella Perspektiv 1999:9; Newsletter, 

Specialutgåva 11 mars 1999. 
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utbyte mot att landet fick behålla sin specialrabatt på medlemsavgif
ten. Tyskland backade eftersom ett sammanbrott vid toppmötet hade 
varit en politisk katastrof för ordförandelandet. Efter en nattmangling 
beslutade toppmötet att senarelägga mjölkreformen till 2005 och att 
begränsa prissänkningen på spannmål till 15 procent.35 

Det tog Särskilda Jordbrukskommittén ett par månader att åter gå 
igenom detaljerna och räta ut alla frågetecken. Därefter kunde minist
rarna fastställa den definitiva reformen.36 

Franz Fischler, jordbrukskommissionär under åren 1995—2004, drev igenom reformer av 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik 1999 och 2003 trots motstånd från traditionalistiska 
kretsar. (Foto: Europeiska kommissionens mediatek.) 

35 Agra Europé x6!?, 1999, s. EP/1-6, A/i; 1/4 1999, s. EP/1-10; Newsletter nr 10, 

mars 1999. 

36 Agra Europé 1/4 1999, s. EP/4; 7/5 1999, s. EP/6; 14/5 1999, s. EP/4; Newsletter 
nr 12, maj 1999. 
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Bönderna demonstrerar 

Inför ministerrådets möte i Bryssel den 22 februari 1999 kallade 
COPA och DBV Europas bönder till demonstration. Organisatio
nerna hävdade att kommissionen hade negligerat deras synpunkter. 
Mellan 40 000 och 50 000 bönder från alla delar av EU ställde upp, 
de flesta fransmän, tyskar och italienare Även under toppmötet i Ber
lin demonstrerade DBV, den här gången med en traktorkaravan som 
blockerade trafiken i staden.37 

Efter det avgörande toppmötet slog COPA fast att revideringen av 
ministrarnas överenskommelse innebar en förändring till det bättre, 
eftersom inkomstsänkningen skulle bli mindre kännbar. Framsteget 
var enligt COPA en följd av de europeiska böndernas och deras orga
nisationers aktioner.38 Kanske låg det något i dessa anspråk, åtmins
tone när det gällde Chiracs agerande vid toppmötet. 

Inför bondedemonstrationen i Bryssel inskärpte CPE att COPA 
inte företrädde alla Europas jordbrukare, utan framför allt en mino
ritet av stora bidragstagare. Demonstranternas slagord om rättvisa 
ekonomiska villkor och landsbygdens överlevnad var ett sätt att vil
seleda den allmänna opinionen.39 Efter reformbeslutet uttryckte CPE 
sin djupa besvikelse. Storjordbrukarna och industrin var vinnarna, 
de mindre bönderna och skattebetalarna var förlorarna. Bristen på 
modulering och bidragstak visade, enligt småbondeorganisationens 
uppfattning, att syftet var ytterligare koncentration. Landsbygdens 
utarmning skulle fortsätta och produktionen intensifieras ytterligare. 
Talet om "den europeiska jordbruksmodellen" uppfattade CPE som 
en chimär.40 

37 Agra Europé 1999, s. EP/8; 26/3 1999, s. EP/3; Internationella Perspektiv 

1999:7. 
38 Agra Europé 26/3 1999, s. EP/3; 1/4 1999, s. EP/3. 
39 CPE, "Note d'information å la presse 19/2/1999" (hämtat 27/4 2004), www. 

capefarmers.org/en/index.php3?rub=position 
40 CPE, "Press release March 16, 1999" (hämtat 27/4 2004); "Press release 28 April 

1999" (hämtat 27/4 2004), www.cpefarmers.org/en/index.php3?rub=position 
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Sverige och Agenda 2000 

Sverige hörde till de uttalade reformvännerna tillsammans med fram
för allt Storbritannien och Danmark. Regeringens linje under för
handlingarna baserades på Annika Åhnbergs proposition från 1998, 
vilken i sin tur byggde på KomiCAP-utredningen. Regeringen ansåg 
att frihandelsprinciperna borde styra också på livsmedelsområdet och 
att jordbruksregleringarna måste avvecklas.41 

LRF hade slagit fast sina ståndpunkter i programskriften LRFs EU-
positioner som antogs av stämman 1996. Programmet innehöll en hel 
del formuleringar om vikten av ökad marknads- och miljöanpassning, 
men i huvudsak kan det sorteras in i den traditionalistiska skolan. Or
ganisationen ville, i motsats till regeringen men i likhet med COPA, 
behålla huvuddragen i den rådande politiken: 

Stabila livsmedelsmarknader och rimliga jordbrukarinkomster kommer även 
fortsättningsvis att kräva modeller med prisstöd, det vill säga gränsskydd och 
exportstöd, och direktstöd.42 

Direktbidragen borde enligt LRF ha kvar en tydlig koppling till pro
duktionen, eftersom de utgjorde kompensation för prissänkningar. 
Regional utjämning och miljöåtgärder var i och för sig viktiga, men 
måste betalas med särskilda stödformer. Därför förhöll sig LRF av
visande till storleksbegränsningar och miljövillkor för de generella 
bidragen. 

När Familj ej ordbrukarna och Småbrukarna diskuterade huruvida 
de skulle gå med i CPE eller inte framgick det att de i mångt och 
mycket delade CPE:s uppfattning i CAP-frågorna. De uttryckte dock 
inte offentligt någon klar åsikt om reformförslagen och agerade inte 
för att påverka den svenska regeringens linje. 

Ekologiska Lantbrukarna var betydligt mer aktiva och stod med 
sitt jordbrukspolitiska program från 1996 för ett tydligt alternativ. I 
stora drag överensstämde detta program med den tidigare nämnda 

41 Proposition 1997/98:142. 
41 Lantbrukarnas Riksförbund 1996, s. 12. 
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tredje skolan i CAP-debatten. Det handlade alltså om att omfördela 
bidragen för att styra utvecklingen mot ekologisk uthållighet. Hu
vudkravet på ett enhetligt arealstöd i kombination med miljövillkor 
innebar ökat stöd till vallodling, som spelar en nyckelroll i ekologisk 
produktion, på spannmålens bekostnad.43 

Den svenska regeringens uttalade reformiver hindrade den inte 
att, precis som alla andra regeringar, driva specifika nationella krav 
för att tillvarata de egna böndernas intressen. Det viktigaste handlade 
om en gröda som av klimatskäl inte odlas i Sverige, nämligen majs. I 
det första utkastet hade kommissionen strukit arealbidraget för majs 
som ensileras och används som djurfoder. Åtgärden kritiserades av de 
länder som förbrukade mycket majsensilage. I den andra versionen 
var bidraget tillbaka, men mjölkpriset sänktes med 15 procent i stäl
let för 10. För mjölkproducenter som själva framställde majsensilage 
jämnade det hela ut sig ekonomiskt, men för nordiska bönder skulle 
det bli en förlust. LRF protesterade omedelbart och krävde att rege
ringen agerade för att tillförsäkra de svenska bönderna kompensation 
på annat sätt. Ekologiska Lantbrukarna instämde och påtalade det 
inkonsekventa i att kommissionen talade om miljöanpassning och 
samtidigt missgynnade miljövänlig vallbaserad foderproduktion.44 

Jordbruksminister Annika Åhnberg höll med om att stödet till 
majsensilage var orättvist och skulle snedvrida konkurrensen inom 
EU. Hennes första reaktion var dock inte att de svenska bönderna 
borde erhålla ekonomisk kompensation, utan att majsstödet skulle 
bort.45 Inför slutförhandlingarna stod det emellertid klart att majs
stödet skulle bli kvar. I det läget begärde Sverige, genom sin nygamla 
jordbruksminister Margareta Winberg, ett motsvarande bidrag för 
ensilage av gräs.46 

43 Ekologiska Lantbrukarna 1996. 
44 Ekologiskt Lantbruk 1998:3, s. 9, 22; Internationella Perspektiv 1998:11; Land Lant

bruk 1998:13, s. 19. 
45 Internationella Perspektiv 1998:12; 1998:17; Land Lantbruk 1998:14, s. 8, 18. 
46 Internationella Perspektiv 1999:2; Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 

1999-03-09", http://jordbruk.regeringen.se 
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När uppgörelsen var i hamn hade alla länder fått med sig något 
hem till de egna bönderna. För Sveriges del blev det omkring 350 
miljoner kronor i ensilagestöd samt ett mindre bidrag till torkning av 
spannmål i Norrland. Winberg förklarade belåtet att reformen var bra 
både för bönderna och konsumenterna. LRF var inte helt avvisande, 
men påpekade att Finland drivit frågorna om ensilage- och torkstöd 
hårdare och tillskansat sig betydligt större belopp. Med en annan för
handlingstaktik kunde Sverige också ha lyckats bättre, menade LRF-
ordföranden Hans Jonsson.47 

Summering av Agenda zooo-processen 

Kommissionen hade gärna velat se en mycket mer långtgående reform 
av den gemensamma jordbrukspolitiken, men de förslag den lägger 
fram måste ha en rimlig chans att antas. Därför var redan det första 
utkastet en kompromiss och efter manglingen genom SJK, minister
rådet och toppmötet återstod inte mycket av de ursprungliga inten
tionerna. 

I reformförslaget återfanns vissa tankar på modulering och mil
jövillkor, om än i ganska urvattnad form. Dessa inslag, som delvis 
överensstämde med CPE:s och IFOAM:s idéer, fick stryka på foten 
när avgörandet närmade sig. Kommissionen drev inte frågan om mil
jövillkor särskilt hårt, men i det längsta försökte den hålla fast vid mo
dulering i form av bidragstak. Det främsta syftet var sannolikt att göra 
jordbrukspolitiken mindre stötande för skattebetalarna, men det kan 
inte uteslutas att hänsyn till CPE faktiskt spelade en roll. Det faktum 
att CPE 1998, mitt under den pågående reformprocessen, bereddes 
plats i de rådgivande kommittéerna tyder på att kommissionen var 
villig att lyssna på organisationens argument. 

COPA betraktades däremot av kommissionen som en bakåtsträ-
vare. Genom att framhålla jordbrukets multifunktionalitet och "den 
europeiska jordbruksmodellen" försökte organisationen framställa 
den traditionella politiken som ett allmänintresse, vilket inte gjorde 

47 Internationella Perspektiv 1999:9; 1999:13; Land Lantbruk 1999:11, s. 6-9; Jord
bruksdepartementet, "Pressmeddelande 1999-03-11", http://jordbruk.regeringen.se 
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intryck på Franz Fischler. Ministrarna var emellertid, i de flesta fall, 
lyhörda för argumenten från de egna bondeorganisationerna. De ton
givande länderna var som så ofta tidigare Frankrike, Tyskland och 
Storbritannien. I de två förstnämnda hade de nationella bondeorga
nisationerna, vilkas synpunkter sammanföll med COPA:s, stort in
flytande på regeringarnas hållning. Den brittiska regeringen med sin 
avregleringslinje var inte lika benägen att lyssna på de egna jordbru
karna, utom när det gällde att sätta stopp för modulering. I det fal
let gällde det att tillskansa det egna landet miljonbelopp och då fick 
andra principer stå tillbaka. Den slutliga kompromissen om Agenda 
2000 låg följaktligen ganska nära COPA:s traditionalistiska linje, men 
det kan inte sägas ha varit COPA:s förtjänst. 

Den svenska regeringens förhoppningar om en avreglering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken hade varit orealistiska och kom 
fullständigt på skam. På mjölkområdet försökte Sverige genom al
liansbyggande pressa fram en förändring, men framgången blev högst 
begränsad. LRF:s och Ekologiska Lantbrukarnas försök att påverka 
den svenska regeringen hade mycket liten betydelse för dess agerande. 
Undantaget var ensilagestödet, där det handlade om att landet skulle 
få tillbaka en del av medlemsavgiften utan att det kostade den svenska 
statskassan något. 

Ekologisk djurhållning 

I fallet med Agenda 2000 utövade vare sig småbrukarnas eller det 
ekologiska jordbrukets företrädare något nämnvärt inflytande på be
slutet. Frågan är om chanserna är bättre i avgränsade frågor av speci
fikt intresse för en viss grupp. Ett viktigt sådant ärende under andra 
hälften av 1990-talet var EU:s regler om ekologisk djurhållning. Det 
var något som engagerade både IFOAM:s EU-grupp och dess svenska 
medlemsorganisation Ekologiska Lantbrukarna. 

De gällande reglerna för ekologisk produktion från 1991 (förord
ning 2092/91) handlade enbart om växtodling. Avsikten var att för
ordningen senare skulle kompletteras med regler för djurhållningen. 
Våren 1995 presenterade kommissionen ett första utkast och som
maren 1996 kom det officiella förslaget. Sedan detta behandlats av 
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Europaparlamentet lade kommissionen i januari 1998 fram en ny ver
sion, där en del av parlamentets synpunkter hade beaktats. I december 
samma år antog ministerrådet huvudprinciperna och det avgörande 

beslutet fattades den 15 juni 1999. Den 24 augusti 1999 offentliggjor
des förordningen (1804/99) 1 EU:s officiella tidning och den trädde i 
kraft i medlemsländerna exakt ett år senare.48 

Beslutsprocessen var långt mer komplicerad än vad ovanstående 
korta resumé låter antyda. Det fanns många olika förslag till förord
ningstext innan den slutliga versionen kunde fastställas. Under hela 
processen gavs medlemsländer och intresseorganisationer tillfälle att 
utöva påtryckningar. I Sverige bereddes ärendet av en arbetsgrupp 
under ledning av Jordbruksverket och med företrädare för Ekologiska 
Lantbrukarna, KRAV och Demeter. Arbetsgruppen hade också täta 
kontakter med LRF och Livsmedelsverket. I det följande skall kom
missionens förslag jämföras med synpunkterna från den svenska ar
betsgruppen och IFOAM:s EU-grupp. Alla enskildheter i förordning
en skall inte beröras, endast några av de mer omdiskuterade inslagen. 
Därefter följs utvecklingen av frågan fram till beslutet. 

Första ronden 

I april 1995 skickades kommissionens utkast till förordningstext ut 
på remiss till medlemsländer och intresseorganisationer. IFOAM:s 
EU-grupp lämnade sina synpunkter i början av maj.49 Ett par veckor 
senare avlämnade den svenska arbetsgruppen ett yttrande.50 Inom 
gruppen rådde enighet baserad på de gemensamma erfarenheterna av 

48 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 222 (24/8 1999), s. 1-28. 
49IFOAM EU Group, "Comments from IFOAM EU Group. Draft of an EC-

Council Regulation on organic animal husbandry, May 3, 1995" (kopia i Marianne 
Schönnings arkiv). Som författare till remissvaret stod Francis Blake från brittiska Soil 
Association och Manon Haccius från tyska Arbeitsgemeinschaft Okologischer Landbau. 
Författarna påpekade att tidspressen inneburit att gruppen inte kunnat diskutera ge
nom och harmonisera sina ståndpunkter fullständigt. 

50 Ekologiska Lantbrukarna, "Remissyttrande över förslag till komplettering av 

EG-förordning 2092/91", 16/51995 (kopia i Marianne Schönnings arkiv). 
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KRAV:s djurregler. Ekologiska Lantbrukarnas representant Marianne 
Schönning beskrev samarbetet som mycket gott.51 

Den svenska arbetsgruppen lånade vissa formuleringar från 
IFOAM-gruppens yttrande, men på en del punkter fanns avvikel
ser. IFOAM hade inga invändningar mot att EU uppställde regler 
för djurhållningen medan den svenska gruppen var motståndare till 
att över huvud taget införa lagstiftning på området. Man ansåg att 
förordningen om växtodling var onödigt detaljerad och att ett lika 
utförligt regelverk för djurhållningen kunde hämma utvecklingen. 
Svenskarna föredrog en modell med frivilligt samarbete mellan pro
ducenter, förädlingsindustri och handel. Inställningen var att EU på 
sin höjd borde fastställa huvudprinciper och överlåta detalj reglerna 
till medlemsländerna.52 

Ett område där IFOAM:s och den svenska gruppens åsikter sam
manföll var karenstiderna. Kommissionen krävde att all gräs- och be
tesmark på gården skulle ha varit omställd i två år innan animaliepro-
dukterna kunde godkännas som ekologiska. För nötkreatur avsedda 
för köttproduktion stipulerades två års omläggningstid. Båda remiss
instanserna hävdade att så långa karenstider skulle bromsa nyrekryte
ringen. En annan viktig fråga gällde djurfoder, som enligt förslaget i 
princip borde vara hundra procent ekologiskt och producerat på den 
egna gården. Den svenska gruppen och IFOAM var eniga om att både 
inköpt ekologiskt foder och foder från egen karensareal borde vara 
tillåtet.53 

Det rådde olika uppfattningar om utkastets bifogade listor över 
produkter som skulle få lov att användas som foder, kosttillskott och 
mediciner. IFOAM hade en del synpunkter på detaljerna, men inga 
principiella invändningar. Den svenska gruppen motsatte sig däremot 
hela systemet med "positiva listor" över tillåtna produkter. Man föror
dade i stället generella EU-bestämmelser och listor på nationsnivå.54 

51 Ekologiskt Lantbruk 1995:6, s. 19. 
52 IFOAM EU Group, "Comments from IFOAM EU Group..."; Ekologiska 

Lantbrukarna, "Remissyttrande över förslag till komplettering...". 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Bedömningarna gick isär även när det gällde ingrepp som svans-
kupering, kastrering, näbbtrimning och avhorning. Enligt kommis
sionen borde ingreppen endast få tillämpas i undantagsfall och då 
av säkerhets- eller hälsoskäl. Den svenska gruppen instämde medan 
IFOAM:s åsikt var att sådana åtgärder ofta var nödvändiga. En all
mänt hållen klausul om humana transport- och slaktmetoder fick 
godkänt av IFOAM, men svenskarna ville skärpa formuleringarna. 
De olika uppfattningarna i dessa frågor avspeglar de varierande na
tionella djurskyddstraditionerna. Från svensk sida framträder också 
en strävan att undvika konkurrensnackdelar till följd av att KRAV-
reglerna var strängare.55 

Ett kontroversiellt avsnitt i förslaget gällde veterinärbehandling. 
Kommissionen stipulerade att behandling av sjukdomar främst borde 
ske med hjälp av örtmediciner och homeopati. Konventionell medi
cinsk behandling skulle betraktas som en undantagslösning. Både den 
svenska gruppen och IFOAM hävdade att en så stark betoning på 
alternativmedicin var orealistisk. Konventionella mediciner var ibland 
nödvändiga för att sjuka djur skulle få adekvat vård. Kommissionen 
ville tillåta högst två behandlingar per år med syntetiska mediciner. 
IFOAM avfärdade tanken på begränsningar medan svenskarna före
slog en generell huvudregel och nationella detalj bestämmelser. Vidare 
föreslog kommissionen extra karenstider efter avslutad medicinbe
handling innan försäljning av produkterna åter kunde tillåtas. Den 
svenska arbetsgruppen förordade, i linje med KRAV-reglerna, ännu 
längre karenstider. IFOAM ansåg däremot att de föreslagna tiderna 

var alltför långa.56 

Flera versioner i omlopp 

I juli 1996 antog kommissionen ett officiellt förslag till förordning.57 

Vissa mindre justeringar hade gjorts i förhållande till utkastet. När det 
gällde nötkött för köttproduktion hade karenstiden förkortats från 

55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Q 293 (5/10 1996), s. 23-41; Europe

iska unionens bulletin 7/8-1996, s. 75-76. 
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två år till ett. Inköpt ekologiskt foder kunde nu tillåtas i "särskilda 
situationer" och upp till 20 procent av fodret fick komma från andra 
årets karensareal. Dessa ändringar gick en viss mån i den riktning som 
både IFOAM och den svenska arbetsgruppen hade efterfrågat. Beträf
fande konventionella mediciner föreslogs nu att karenstiden efter en 
behandling skulle vara den dubbla mot den föreskrivna för preparatet. 
Det var en förenkling jämfört med utkastet.58 

Ärendet hamnade därefter på ministerrådets och parlamentet 
bord. Ministerrådet tillsatte en arbetsgrupp, bestående av företrädare 
för nationella myndigheter, för att behandla frågan. Sveriges repre
sentanter framförde där de synpunkter man tidigare hade enats om i 
den svenska arbetsgruppen. Särskilt framhöll de att man på EU-nivån 
borde hålla sig till generella principer och undvika detaljreglering. De 
tillfogade att den ekologiska djurhållningens etiska dimension, med 
tonvikt vid hänsyn till djurens naturliga beteende, borde markeras 

tydligare.59 

Ministerrådets arbetsgrupp presenterade i april 1997 ett icke
officiellt förslag, ett så kallat non-paper, som sammanfattade den dit
tills förda diskussionen. Man gjorde bland annat det förtydligandet 
att den totala omläggningstiden för växtodling och husdjur aldrig 
kunde bli mer än två år. För Sverige, som hade hävdat att ett år var 
en normal omläggningstid, var det ett begränsat framsteg. Systemet 
med positiva listor över tillåtna fodermedel och mediciner fanns kvar, 
vilket svenskarna beklagade. Ministerrådets arbetsgrupp ville tillåta 
mer än två veterinärbehandlingar per år, men föreslog en karenstid 
på upp till fyra månader efter den tredje behandlingen. I avsnittet 
om djurtransporter kunde de svenska företrädarna notera en liten 
framgång. Där lyckades de ändra formuleringen från att lastning och 

58 Commission of the European Communities, doc. 9782/96, "Proposal for a 
Council Regulation (EC) supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic 
production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural 
products and foodstuffs to include livestock production", 26.07.1996, COM (96) 366 
final (kopia i Marianne Schönnings arkiv). 

59 Jordbruksdepartementet, brev från Ulrika Askling till rådssekreteraren Luciano 
Robotti 4/111996; Utkast arbetsmaterial 1996-11-26, "Swedish comments on a Propo
sal for a Council Regulation..(kopior i Marianne Schönnings arkiv). 
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avlastning skulle ske "without brutality" till "with care". I övrigt fick 
inte Sveriges tillägg om djurens naturliga behov och beteende något 
genomslag. Det hade emellertid tillkommit ett uttalat förbud mot 
att hålla djur uppbundna, med undantag av mjölkkor under vintern. 
Detta hänsynstagande till djurens rörelsebehov skulle senare visa sig 
orsaka problem.60 

Under hösten 1996 behandlades kommissionens förslag av Europa
parlamentets jordbruksutskott och i maj följande år var det uppe till 
omröstning.611 denna fråga samarbetade IFOAM:s EU-grupp med de 
gröna parlamentsledamöterna. Gruppen fick också möjlighet att lägga 
fram sina ståndpunkter inför utskottet. Framför allt gick IFOAM och 
de gröna in för ett totalförbud mot användning av genmodifierade 
organismer i framställningen av ekologiska produkter, något som inte 
omnämnts i kommissionens förslag.62 Utgången av omröstningen 
blev att huvuddragen tillstyrktes, men med ett hundratal förslag till 
ändringar i texten. Parlamentets ändringsförlag handlade särskilt om 
GMO-förbud, en tanke som Franz Fischler uttalade sitt stöd för i ett 
tal till parlamentsutskottet.63 

Sommaren 1997 förelåg följaktligen tre olika versioner av förord
ningstexten: kommissionens officiella förslag, ministerrådets "non-
paper" och parlamentets yttrande. 

De europeiska organisationernas agerande 

Vid den aktuella tiden var kontakterna mellan IFOAMrs EU-grupp 
och kommissionen inte formaliserade, eftersom Ständiga gruppen för 
ekologiskt jordbruk tillkom först hösten 1998. Företrädare för IFOAM-
gruppen fick dock flera tillfällen att framföra sina synpunkter till de 
ansvariga tjänstemännen.64 

60 European Union, The Council, doc. 7663/97, "Annex to the doc. 9782/96" 
(kopia i Marianne Schönnings arkiv). Se även Ekologiskt Lantbruk 1997:6, s. 10. 

61 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 167 (216 1997), s. 13, 45; Europeiska 
unionens bulletin 5—1997, s. 52. 

62 Les Verts au Parlement Européen, brev till seminariedeltagare 29/5 1995 (kopia i 
Marianne Schönnings arkiv); Ekologiskt Lantbruk 1995:6, s. 20; 1997:6, s. 10—11. 

63 Agra Europé 16/51997, s. E/5-6; Ekologiskt Lantbruk 1997:6, s. 10. 
64 Ekologiskt Lantbruk 1997:10, s. 24; 1998:4, s. 24; 1998:6, s. 3. 
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På IFOAM-gruppens möten var naturligtvis de ekologiska djur
reglerna ett stående inslag på dagordningen. Ekologiska Lantbrukar
nas företrädare Marianne Schönning skrev efter de första mötena att 
diskussionerna i gruppen varit positiva ur ett svenskt perspektiv.65 I 
sitt yttrande om det första officiella förslaget hade IFOAM ändrat sig 
och tagit ställning mot de positiva listorna över tillåtna fodermedel 
och mediciner. Det var ett framsteg för de svenska åsikterna.66 

Någon fullständig enighet inom gruppen uppnåddes emellertid 
aldrig. Enligt Marianne Schönning försvårades samarbetet betydligt 
när de franska företrädarna började engagera sig mer än de gjort i 
början. De hade mycket bestämda uppfattningar och vägrade kom
promissa. De var angelägna om att hålla en klar åtskillnad mellan 
ekologisk och konventionell djurhållning, medan majoriteten intog 
en något mer pragmatisk hållning.67 

IFOAM-gruppens oenighet blev synlig också utifrån. Ett exempel 
är ett brev till kommissionen angående ministerrådets "non-paper" 
1997. På punkten om en extra karensperiod efter tre veterinärbehand
lingar tog gruppen ställning för ett nej, men av skrivelsen framgår att 
Frankrike hade reserverat sig.68 Inför ministerrådets avgörande möte 
i juni 1999 lyckades IFOAM-gruppen samla sig till ett konsensusut-
talande om vissa punkter i förordningen. Beträffande antalet veteri
närbehandlingar enades man nu om kompromissformuleringen högst 
två per år i genomsnitt (inte för det enskilda djuret).69 

De franska ståndpunkterna inom IFOAM-gruppen fick ett visst 
stöd i ett uttalande av CPE. Mest av allt var dock småbondeorgani-

65 Ekologiskt Lantbruk 1996:3, s. 31. 
66 IFOAM EU Group, "Position of IFOAM EU Group on EU-regulation proposal 

for organic animal husbandry". 04 November 1996 (kopia i Marianne Schönnings 
arkiv); Ekologiskt Lantbruk 1997:6, s. 11. 
67 E-post från Marianne Schönning 22/9 2004. 
68 IFOAM EU Group, "Comments of IFOAM EU Group on 'non-paper' no. 

7663/97, 02 June 1997" (kopia i Marianne Schönnings arkiv). 
69 IFOAM EU Group, "Discussion between organic farming organisations from 

different Member States concerning the Proposal for a European regulation on li
vestock production in organic agriculture". Tuesday 1 June 1999 (kopia i Marianne 
Schönnings arkiv). 
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sationen angelägen om att ekojordbruket inte skulle industrialiseras 
utan förbehållas det småskaliga familjejordbruket. Därför krävde man 
gränser för antalet djur på varje gård, exempelvis högst 3 000 höns.70 

I det fallet fick inte CPE gehör från vare sig IFOAM eller någon av 
EU-institutionerna. 

De konventionella jordbrukarnas två stora europeiska organisa
tioner COPA och COGECA avlämnade ett gemensamt yttrande. De 
månade framför allt om att lagstiftningen om ekologiska produkter 
inte skulle framställa konventionellt jordbruk som ett sämre alter
nativ. I COPA/COGECA:s ögon var djurens utfodring den enda 
skillnaden mellan ekologisk och konventionell djurhållning. De ville 
därför stryka alla avsnitt i förordningen som baserades på andra krite
rier. Det gällde såväl veterinärbehandlingar som stallbyggnader, trans
porter och slakt. På alla dessa områden borde de generella regler som 
redan fanns gälla även för ekojordbruket.71 

COPA/COGECA bortsåg alltså från att syftet med EU-förord-
ningen var att ekologiskt jordbruk skulle utgöra ett tydligt alternativ 
till det konventionella. Svenska LRF hade däremot i allt väsentligt 
samma uppfattning som Sveriges arbetsgrupp och försökte påverka 
utformningen av yttrandet, dock utan framgång.72 Med sin avvisande 
attityd ställde sig COPA/COGECA i praktiken vid sidan av proces
sen och hade inget inflytande på det kommande beslutet. 

Problem för svenska ekobönder 

Beslutsprocessen i denna fråga blev inte mindre komplicerad under 
1998. I januari presenterade kommissionen en ny upplaga av förord
ningen. Kommissionen hade denna gång valt att beakta en del av par-

70 CPE, "Press Release 5/5/99" (hämtat 10/11 2003), www.cpefarmers.org/en/index. 

php3?rub=position 
71 COPA/COGECA, "Draft COPA/COGECA position on the Commission pro-

posal for a Council Regulation..." 9 October 1996 (kopia i Marianne Schönnings 
arkiv). 

72 LRF, brev från Erik Herland till COPA/COGECA 18/9 1996 (kopia i Marianne 

Schönnings arkiv). 
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lamentets ändringsförslag. Förordningens inledning slog nu fast att 
genetiskt modifierade organismer var oförenliga med ekologisk pro
duktion. Kommissionen framhöll att GMO-förbudet låg i linje med 
synpunkter från de flesta medlemsländerna och "de direkt berörda 
yrkessammanslutningarna". Det senare syftar rimligtvis på IFOAM-
gruppen.73 

Ett par veckor senare lades en ny version fram, nu i form av en 
"presidency note" från det brittiska ordförandeskapet. Denna text var 
en sammanställning av kommissionens senaste förslag och diskussio
nerna i ministerrådets arbetsgrupp.74 Under resten av 1998 fortsatte 
arbetsgruppen att bearbeta förordningstexten. Det återstod fortfa
rande många meningsskiljaktigheter och de besvärligaste punkterna 
hänsköts till Särskilda Jordbrukskommittén.75 Den text som bifogades 
skrivelsen till SJ K var ordförandelandet Storbritanniens sammanfat
tande bedömning av åsikterna i arbetsgruppen.76 En detalj var av sär
skild vikt för Sverige, nämligen ett tillägg till formuleringen om att 
mjölkkor under vintern fick hållas uppbundna i ladugårdar med bås. 
Nu klargjordes att detta var ett undantag som endast skulle medges 
under en övergångstid på sju år och på villkor att korna fick motion 
två gånger i veckan. Det generella kravet var lösdrift.77 

För Ekologiska Lantbrukarna kom detta som en chock, eftersom 
de flesta svenska ekobönder håller korna i båsladugårdar. (I andra 
EU-länder är lösdriftssystem betydligt mer vanligt.) I en fotnot till-

73 Europeiska gemenskapernas kommission, "Ändrat förslag till Rådets förord
ning (EG) om komplettering beträffande animalieproduktion av förordning (EEG) 

nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom 
på jordbruksprodukter och livsmedel", 09.01.1998, KOM (97) 747 slutlig (kopia i 
Marianne Schönnings arkiv); Europeiska unionens bulletin 1/2—1998, s. 73; Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning C 61 (26/2 1998), s. 6-16. 

74 General secretariat of the Council, "Presidency note to the Group on Agricul-
tural Questions (Organic Agriculture)", 21 January 1998, SN 1248/98 (kopia i Mari
anne Schönnings arkiv). 

75 European Union, The Council, doc. 8697/98, "Report from Working Party on 
Agricultural Questions (Organic production) to Special Committee on Agriculture". 
20 May 1998 (kopia i Marianne Schönnings arkiv). 

76 Telefonsamtal med Göte Frid, Jordbruksverket, 1/10 2004. 
77 European Union, The Council, doc. 8697/98 add.i, "Addendum to report". 
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lades visserligen att små gårdar kunde undantas, men övriga bönder 
skulle tvingas bygga om sina ladugårdar. Det fanns därmed en risk 
att eko mjölken skulle bli ännu dyrare och att många bönder skulle 
avskräckas från att lägga om till ekologisk drift. Ekologiska Lantbru
karna hävdade bestämt att lösdrift inte var något absolut villkor för 
god djurhållning och här fick de stöd av LRF.78 

De svenska företrädarna i ministerrådets arbetsgrupp hade reser
verat sig i frågan och försökte nu få till stånd en kompromisslösning. 
Enligt deras bedömning var det enda realistiska att förhandla fram en 
så lång övergångstid som möjligt.79 I det dokument som arbetsgrup
pen lade fram inför ministerrådets möte i december hade de lyckats 
förlänga övergångstiden till utgången av 2013.80 Marianne Schönning 
var emellertid besviken på de svenska företrädarna och deklarerade att 
de denna gång inte hade lyssnat på referensgruppen. Även en längre 
övergångstid skulle ju slutligen leda till ett förbud och framtiden för 
den svenska eko mjölken såg mörk ut.811 december tog ministerrådet 
ett principbeslut om huvuddragen i förordningen. Nu hade Sverige 
inga bundsförvanter och tvingades acceptera att övergångstiden fast
ställdes till utgången av 2010.82 

Så småningom blir det alltså förbjudet att hålla mjölkkor upp
bundna och fram till dess krävs regelbunden motion för djuren. Små 
besättningar kan dock fortsätta hålla korna i båsladugårdar även efter 
2010. I beslutet definierades inte innebörden av "regelbunden mo
tion" och "små besättningar". Ekologiska Lantbrukarna närde en för
hoppning om att den saken skulle överlåtas åt medlemsländerna, vil-

78 Ekologiskt Lantbruk 1998:6, s. 3-4; LRF, brev till jordbruksminister Margareta 
Winberg 19/10 1998 (kopia i Marianne Schönnings arkiv). 

79 Jordbruksverket, yttrande av Göte Frid 16/10 1998, dnr 26-839/98 (kopia i Mari
anne Schönnings arkiv); Telefonsamtal med Göte Frid 1/10 2004. 

80 European Union, The Council, doc. 13138/98, from the Presidency to Special 
Committee on Agriculture, 26 November 1998 (kopia i Marianne Schönnings ar
kiv). 

81 Ekologiskt Lantbruk 1998:10, s. 20; Ekologiska Lantbrukarna, brev till Eva Lind
holm, Jordbruksdepartementet och Göte Frid, Jordbruksverket 12/11 1998 (kopia i 
Marianne Schönnings arkiv). 

82 Ekologiskt Lantbruk 1999:1, s. 20; Land Lantbruk 1998:51/52, s. 21; Jordbruksde
partementet, "Pressmeddelande 1998-12-15", http://jordbruk.regeringen.se 
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ket också skedde. I Sverige kunde man då tolka regelbunden motion 
som utomhusbete på sommaren och så lång utevistelse som möjligt 
på våren och hösten. Det blev den linje Jordbruksverket och KRAV 
enades om när EU-förordningen skulle översättas till svenska regler. 
Ekologiska Lantbrukarna kunde dra en suck av lättnad.83 

Summering av processen 

Efter ytterligare beredning i Särskilda Jordbrukskommittén antog 
ministerrådet förordningen om ekologisk djurhållning den 15 juni 
1999.84 Som många andra EU-förordningar utmärktes den av över
gångsperioder, undantagsbestämmelser och möjligheter till nationella 
anpassningar. Ett exempel på en typisk EU-kompromiss var den seg
slitna tvisten om veterinärbehandlingar. Den löstes med den luddiga 
formuleringen att ett djur inte fick ges mer än "två eller högst tre" 
behandlingar. Frågan bollades också vidare till en vetenskaplig kom
mitté för fortsatt utredning. Beslutet att anta förordningen var enhäl
ligt, men flera länder var missnöjda med olika avsnitt. Den franske 
ministern var kritisk mot alla undantag och menade att avgränsning-
en mellan ekologisk och konventionell produktion inte var tillräckligt 
tydlig.85 

Behandlingen av ärendet är ett skolexempel på unionens kompli
cerade beslutsprocedurer (ibland kallade the long and winding road). 

83 Ekologiskt Lantbruk 1999:2, s. 18; 1999:7, s. 9-10; 1999:8, s. 19-20; 1999:10, s. 

20-21. I KRAV:s regler finns nu följande formulering: "I byggnader som existerade 

den 24 augusti 2000 och under förutsättning att djuren får tillgång till regelbunden 

rastning får nötkreatur hållas bundna. Tills vidare är maximal utevistelseperiod till

räckligt, dock rekommenderas mer regelbunden motion under hela stallperioden." 

(KRAV, "KRAVs regler", kapitel djurmiljö (hämtat 2/9 2004), www.krav.se/regler. 

asp?ID=5.2) 
84 Europeiska unionens bulletin 6-1999, s. 79-80. 
85 Europeiska unionens råd, dok. 9310/99, "Rådets förordning om komplettering 

av förordningen (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter 

och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel så att den även omfattar 

animalieproduktion". 15 juli 1999 (kopia i Marianne Schönnings arkiv); Agra Europé 

18/6 1999, s. EP/5-6; Internationella Perspektiv 1999:20. 
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Det kan vara svårt nog att exakt klarlägga hur ett beslut växer fram i 
den nationella politiken, i EU-sammanhang är det näst intill omöjligt. 
Det råder dock inget tvivel om att IFOAM:s EU-grupp faktiskt hade 
vissa möjligheter att påverka genom sina kontakter på den överstat
liga nivån, det vill säga kommissionen och parlamentet. I de fall där 
gruppen stod samlad var dess åsikter inte helt utan betydelse för de 
två institutionernas ställningstaganden. Det avgörande beslutet fat
tades dock i ministerrådet, där det var fråga om förhandlingar mellan 
nationella intressen. Den slutliga beredningen skedde i ministerrådets 
arbetsgrupp och i Särskilda Jordbrukskommittén, vilka också bestod 
av medlemsstaternas företrädare. Varje land drev sin egen linje utifrån 
den praxis det egna landets myndigheter och ekologiska kontrollorga
nisationer utvecklat (i den mån en sådan praxis fanns). De nationella 
skiljelinjerna återspeglades även inom IFOAM-gruppen, vilket för
svagade dess ställning. 

Källmaterialet visar att beslutet framför allt var en mellanstatlig 
kompromiss. De nationella ekologiska organisationernas viktigaste 
påtryckningskanaler var följaktligen de egna ländernas företrädare. 
För Ekologiska Lantbrukarna var samarbetet inom IFOAM:s EU-
grupp visserligen viktigt, men ett gott förhållande till Jordbruksverket 
och departementet var av större betydelse. 

Marianne Schönning instämmer i denna tolkning och beklagar i 
efterhand att IFOAM-gruppen inte lyckades uppvisa en enad front. 
Ett par dagar efter ministerrådets beslut i juni 1999 strålade gruppen 
samman för ett möte i Holland. Som underlag till mötet hade Schön
ning skrivit ett självkritiskt brev där gruppens hantering av ärendet 
beskrevs som ett misslyckande. Hon ansåg att man hade ägnat för 
mycket tid åt att debattera detaljer i stället för att inrikta sig på princi
perna. Utgången av mötesdiskussionen blev också att gruppen i fram
tiden skulle koncentrera sig på huvudfrågorna och formulera tydliga 
budskap.86 

Schönnings slutsats är att den svenska delegationen inte hade nå
got inflytande på själva beslutsprocessen, men däremot på specifika 

86 E-post från Marianne Schönning 22/9 2004. 
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sakfrågor.87 Jordbruksverkets Göte Frid, som var med i ministerrådets 
arbetsgrupp, gör samma bedömning. Han pekar på att Sverige bland 
annat fick gehör för att ett land tillåts ha nationella djurskyddsregler 
som är strängare än förordningen.88 

Dags för halvtidsöversyn 

I Agenda 2000 nämndes en begränsad halvtidsöversyn av jordbruks
politiken år 2003. Redan ett år efter toppmötet i Berlin började emel
lertid Franz Fischler tala om behovet av en mer omfattande reform.89 

Under 2001 och början av 2002 tilltog spekulationerna om vad denna 
Mid Term Review (MTR) skulle innehålla.90 

När kommissionens förslag offentliggjordes i juli 2002 visade det 
sig vara mer radikalt än de flesta hade räknat med. Det mest uppseen
deväckande inslaget var att direktersättningarna fullständigt frikopp-
lades från produktionen. Areal- och djurbidragen skulle omvandlas 
till ett rent inkomststöd baserat på gårdens tidigare produktion. Den 
enskilde bonden skulle i fortsättningen kunna producera vad som 
helst utan att behöva snegla på vilka varor som gav mest EU-stöd. 
Det skulle dock inte vara tillåtet att passivt inkassera bidrag utan att 
bruka jorden.91 

Det andra huvudinslaget i reformförslaget var en form av module-
ring. Direktersättningarna skulle minskas stegvis med sammanlagt 20 
procent och det insparade beloppet överföras till landsbygdsutveck
ling och miljöprogram (jordbrukspolitikens så kallade andra pelare). 
Jordbruksföretag med mindre än 5 000 euro i bidrag, vilka utgjorde 

8? Ibid. 
88 Telefonsamtal med Göte Frid 1/10 2004. 
89 Internationella Perspektiv 2000:9. 
90 Internationella Perspektiv 2001:4; 2001:18; 2001:29; 2.002:8; 2002:12; 2002:16; 

2002:22; 2002:24. 
91 Europeiska gemenskapernas kommission, "Halvtidsöversyn av den gemen

samma jordbrukspolitiken". KOM (2002) 394 slutlig, 10.7.2002 (hämtat 28/9 2004), 

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2002/com2002_0394svo1.pdf; Internatio

nella Perspektiv 2002:25. 
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tre fjärdedelar av alla gårdar, skulle undantas från denna nedskärning. 
Dessutom förespråkade kommissionen ett bidragstak på 300 000 
euro.92 

De vaga och aldrig realiserade tankarna på cross compliance i Agen
da 2000-förslaget hade konkretiserats något. För utbetalning av det 
nya inkomststödet krävdes nämligen att grundläggande miljö- och 
djurskyddsnormer uppfylldes. Vidare föreslogs en sänkning av spann
målspriset med 5 procent utöver vad som beslutats i Agenda 2000. 
På mjölkområdet framförde kommissionen inget färdigt förslag, men 
aviserade prissänkningar och förändringar av kvotsystemet.93 

Fischler motiverade sin reformplan med att den hade flera funk
tioner. Den skulle klarlägga villkoren för utvidgningsförhandlingarna 
och framtida budgetbeslut, förbättra jordbrukets konkurrenskraft och 
öka dess förtroende hos konsumenterna. Bönderna skulle kunna pro
ducera de varor som efterfrågades i stället för att styras av bidragen. 
Dessutom skulle reformen stärka EU:s position i WTO. Om bidragen 
frikopplades från produktionen skulle de nämligen klassificeras som 
icke handelsstörande, vilket skulle vara en stor fördel i de kommande 
förhandlingarna.94 

De första kommentarerna från medlemsländernas jordbruksmi
nistrar gick i välkända banor. Kommissionen fick stöd för merparten 
av sina idéer av Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Danmark. 
Den här gången anslöt sig Tyskland, åtminstone delvis, till reformvän
nerna och det var ett undantag från det vanliga mönstret. Den mer 
förändringsbenägna tyska inställningen kan förklaras med att jord
bruksministern Renate Kiinast tillhörde det gröna partiet. Frankrike, 
Spanien och Irland var klart negativa medan de övriga länderna var 
mer eller mindre tveksamma. Alla var dock överens om att förslaget 
kunde ligga till grund för fortsatta diskussioner.95 

92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Internationella Perspektiv 2002:25; 2002:30; Newsletter nr 46, juli/augusti 2002. 
95 Internationella Perspektiv 2002:25. 
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Paus för utvidgning 

Det hände inte mycket i MTR-frågan under återstoden av 2002. 
Intresset koncentrerades i stället till EU:s utvidgning och slutför
handlingarna med de tio kandidatländerna. Målet var att anslut
ningsfördragen skulle vara klara för undertecknande vid toppmötet i 
Köpenhamn i december. Den största stötestenen var just jordbruket. 
Visserligen hade man i Agenda 2000-beslutet reserverat pengar för 
utvidgningen, men någon form av övergångsregler var nödvändiga. 
Om budgetramarna skulle hålla kunde inte kandidatländernas bön
der redan från början få lika stora bidrag som kollegerna i de gamla 
medlemsländerna. 

I januari 2002 lade kommissionen fram ett förslag till förhand
lingsbud. Huvudinslaget var en tioårig infasningsperiod. Första året, 
2004, skulle de nya medlemsländerna erhålla 25 procent av direk
tersättningarna. Nivån skulle sedan höjas stegvis för att 2013 nå upp 
till hundra procent.96 Kandidatländerna, särskilt Polen, var naturligt 
nog missnöjda. Förslaget vållade emellertid strid också inom EU. De 
fyra nettobetalarna (länder som betalar mer i medlemsavgift än de 
får tillbaka i form av bidrag) Tyskland, Storbritannien, Sverige och 
Nederländerna deklarerade att budet skulle bli allt för kostsamt. Om 
förhandlingarna skulle bli klara i tid måste dock budet fastställas se
nast vid toppmötet i oktober.97 

Som så många gånger förr i EU-samarbetets historia blev det 
Frankrike och Tyskland som avgjorde saken. President Jacques Chirac 
och förbundskansler Gerhard Schröder slöt strax före toppmötet en 
överenskommelse som de övriga stats- och regeringscheferna sedan 
accepterade. Uppgörelsen innebar att toppmötet på samma gång ställ
de sig bakom kommissionens förhandlingsbud och kungjorde att den 
ekonomiska ramen i Agenda 2000 fortfarande gällde. Vidare fastslog 
man att jordbruksbudgeten från och med 2007 inte skulle tillåtas öka 

96 Commission of the European communities, "Enlargement and Agriculture: 
Successfully integrating the new Member States into the CAP. Issues paper". SEC 
(2002) 95 final, 30.x.2002 (hämtat 28/9 2004), http://europa.eu.int/comm/enlarge 
ment/docs/financialpackage/sec2002-95_en.pdf; Internationella Perspektiv 2002:4. 

97 Internationella Perspektiv 2002:22; 2002:23. 
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med mer än en procent per år. I praktiken betydde det att direkter
sättningarna måste trappas ned efter den tidpunkten, eftersom många 
fler bönder skulle dela på en nästan oförändrad pott.98 

Polen och de andra kandidatländerna gjorde motstånd mot EU:s 
bud, men anslutningsförhandlingarna blev trots allt klara i tid. En inno
vation som löste upp en del av knutarna var "inverterad modulering", 
vilket innebar att pengar flyttades från landsbygdsutveckling till di
rektbidrag. Dessutom fick de nya medlemsländerna rätt att komplet
tera jordbruksbidragen med nationella medel. Slutligen förkortades 
infasningsperioden till 2010. Genom dessa åtgärder kunde de polska 
bönderna få mer bidrag utan att det drabbade EU:s totala budget i 
någon större omfattning." 

Tillbaka på MTR-sparet 

Med anslutningsförhandlingarna säkert i hamn kunde EU åter ta itu 
med halvtidsöversynen, men toppmötets uttalande att Agenda 2000-
budgeten inte fick ändras medförde en klar begränsning av reform
möjligheterna. Många betraktade därför MTR som överspelat. Franz 
Fischler ansåg dock att frikopplingen av direktersättningarna mycket 
väl kunde rymmas inom ramen för Agenda 2000 och att den var vik
tig för WTO-förhandlingarna. Hans ambition var att få till stånd ett 
beslut före WTO:s möte i Cancun i september 2003.100 

Det reviderade MTR-förslaget, som kommissionen offentliggjorde 
i januari 2003, visade sig i allt väsentligt överensstämma med den för
sta versionen. En skillnad, dikterad av budgethänsyn, var att endast 
en mindre del av det belopp som sparades in genom sänkning av di
rektersättningarna skulle överföras till andra pelaren. Utbetalningar 
över 5 000 euro skulle fortfarande trappas ned, men något bidragstak 
var inte längre aktuellt. I mjölksektorn föreslogs prissänkningar på 
upp till 25 procent och förlängning av kvotsystemet. Spannmålspriset 
skulle sänkas med 6 procent. Prissänkningarna kompenserades med 

98 Internationella Perspektiv 2002:27; 2002:31; 2002:33. 

99 Internationella Perspektiv 2002:37; 2002:40. 

100 Internationella Perspektiv 2002:33; 2002:35; 2002:38. 
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direktbidrag, vilka inordnades i den nya frikopplade ersättningen. 
Som villkor för utbetalning föreslogs en form av miljöinspektion på 
gården. Vidare förordades en obligatorisk träda eller "jordbank" på 
10 procent, dock inte för gårdar under 20 hektar eller för ekologiska 
odlare.101 Det sistnämnda var ett erkännande av något ekobönderna 
länge gjort gällande, nämligen att de inte bidrog till överskottspro
duktionen.102 

Jordbruksministrarna återupprepade sina ståndpunkter från som
maren 2002, det vill säga åsikterna gick isär om det mesta. Module
ringen mötte dock inget nämnvärt motstånd längre, eftersom alla var 
medvetna om att infasningen av nya medlemsländer krävde en ned
skärning av nivån på direktersättningarna. Det var däremot många 
som hade invändningar mot frikoppling av bidragen och de talade om 
möjligheten att endast frikoppla delar av dem.103 

Organisationerna tycker till 

COPA och COGECA var motståndare till förändringar av den ge
mensamma jordbrukspolitiken. Redan innan kommissionen hade of
fentliggjort sina planer påpekade de två organisationerna att Agenda 
2000-belutet inte nämnde någon reform i halvtid utan endast en be
gränsad översyn.104 När de hade tagit del av Fischlers MTR-förslag 
avfärdade de det som helt oacceptabelt.105 Under de fortsatta diskus
sionerna varnade COPA/COGECA för omfattande nedläggningar av 
jordbruksproduktion och livsmedelsindustri. Deras bestämda upp
fattning var att en frikoppling av direktersättningarna skulle under
minera EU:s ställning i WTO. De krävde därför stopp för alla nya 

IC" Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, "Reformen av 
den GJP" (hämtat 28/9 2004), http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/ 
archive/index_sv.htm; Internationella Perspektiv 2003:2. 

102 Ekologiskt Lantbruk 2003:2, s. 3. 
103 Internationella Perspektiv 2003:3. 
104 COPA/COGECA, "Sustainable and stable development for European agricul-

ture". 18 September 2001 (hämtat 4/6 2004), www.c0pa.be/pdf/pr_02_75f_1e.pdf 
105 Internationella Perspektiv 2002:25. 
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reformer innan utvidgningen var genomförd och WTO-förhandling-
arna klara.106 

En kort tid innan MTR-förslaget presenterades gjorde CPE ett 
gemensamt uttalande med en rad miljöorganisationer, där konkreta 
förslag till miljöåtgärder efterlystes. Vidare underströk man att det se
naste årtiondets politik med prissänkningar, kompensationsbidrag och 
exportstöd hade gynnat livsmedelsindustrin på bekostnad av såväl de 
europeiska familjejordbrukarna som tredje världens bönder.107 CPE:s 
reaktioner på kommissionens skrivelse andades besvikelse. Småbon-
deorganisationen såg frikopplingen enbart som en skenmanöver inför 
WTO-förhandlingarna. Det föreslagna enhetsstödet skulle cemen
tera den orättvisa fördelningen av bidragen och industrialiseringen av 
jordbruket skulle fortsätta. Moduleringen med fribeloppet på 5 000 
euro var helt otillräcklig. Endast om ersättningen till små och medel
stora gårdar höjdes skulle man kunna tala om en verklig modulering, 
förklarade CPE.IoS 

IFOAM:s EU-grupp engagerade sig betydligt mer i MTR än man 
gjort beträffande Agenda 2000. Till skillnad från djurhållningsfrågan 
lyckades gruppen också hålla ihop och visa upp en enad front. IFOAM 
vidhöll sin tidigare idé om ett enhetligt arealstöd oavsett gröda (flat-
ratepayment). En annan självklar punkt på önskelistan var cross-comp-
liance, det vill säga "tvärvillkor" om miljövård och djurskydd. Kraven 
borde ligga på en relativt hög nivå och höjas stegvis. I likhet med CPE 
vände sig ekoböndernas organisation mot EU:s exportstöd och ville 

,o£; COPA/COGECA, "COPA and COGECAs first reaction to the Commissions 
legislative proposal for a mid-term reform of the CAP". 11 April 2003 (hämtat 4/6 
2004), www.c0pa.be/pdf/pr_03_08f_1e.pdf 

107 NOrdBruk, "Öppet brev till kommissionär Fischler" (hämtat 29/10 2003), 
www.nordbruk.org/18juli.html (pressmeddelande från CPE m.fl. i svensk översätt
ning av Hans Röös, NordBruk). 

108 NordBruk, "Kommentarer av CPE, nedtecknade den 11 juli, kring Europeiska 
kommissionens förslag till CAP-reform", svensk översättning av Hans Röös (hämtat 
29/10 2003), www.nordbruk.org/11juli.html; CPE, "CAP reform proposals: instru
ments without social legitimacy" (hämtat 3/9 2003), www.cpefarmers.org/positions/ 
en/i7_i8o3Q3.htm 
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på längre sikt se radikalt förändrade villkor för den internationella 
livsmedelshandeln.109 Efter att ha studerat kommissionens förslag 
ställde sig IFOAM-gruppen positiv till huvudprinciperna frikoppling 
och modulering. Man betraktade dock tvärvillkoren som alltför tama 
och menade att det var fel att basera det nya enhetsstödet på historisk 
produktion. I det fallet gjorde man samma bedömning som CPE, 
nämligen att snedfördelningen i det gamla systemet skulle konserve
ras.110 

IFOAM:s EU-grupp hade således mycket gemensamt med CPE, 
men intog en mer välvillig hållning till reformförslaget. I den mån 
organisationernas synpunkter påverkade kommissionen handlade det 
i första hand om IFOAM, i andra hand CPE. COPA negligerades 
av kommissionen, men påverkade beslutsprocessen på ett annat sätt. 
Förmodligen hade Franz Fischler lagt ännu mer långtgående förslag, 
exempelvis om modulering, om det funnits utsikter att få igenom 
dem. Det omöjliggjordes av att reformen måste antas av ministerrå
det, där ministrarna stod under inflytande av de nationella bondeor
ganisationer som ingår i COPA. 

Ett beslut manglas fram 

MTR-diskussionerna gjorde inga påtagliga framsteg under våren 2003. 
De flesta medlemsänder stödde förlängningen av mjölkkvoterna, men 
nästan alla förkastade den ytterligare prissänkningen på spannmål. 
Endast de vanliga reformvännerna Sverige, Danmark, Storbritannien 
och Nederländerna var anhängare av total frikoppling. De flesta andra 
länder talade om en partiell frikoppling. Det gällde även Tyskland 
som tidigare uttryckt sig försiktigt i frågan. Det grekiska ordföran-

109 IFOAM EU Regional Group, "A sustainable agricultural policy for Europé". 
April 2002 (hämtat 22/4 2002), www.ekolantbruk.se/naringspolitik/jordbruks 
politik/pdf/ifoameucappositionpaper.pdf 

110 Ekologiskt Lantbruk 2002:8, s. 3—6; 2003:2, s. 3-5; IFOAM EU Group, "Com-
ments on the CAP Mid-Term Review proposals 26 November 2002" (hämtat 4/12 
2002), www.ekolantbruk.se/naringspolitik/jordbrukspolitik/pdf/letterfischlermtr.pdf; 
"Compromise options for the CAP reform". 30 March 2003 (hämtat 1/10 2004), www. 
ekolantbruk.se/naringspolitik/jordbrukspolitik/pdf/LetterCapEu25.pdf 
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deskapet hade siktet inställt på ett beslut i juni. Under tiden disku
terade ministerrådets arbetsgrupper, Särskilda Jordbrukskommittén 
och en "högnivågrupp" med ländernas statssekreterare alla tekniska 
detaljer.111 

Ministerrådsmötet i slutet av maj bestod huvudsakligen av möten 
mellan ordföranden, kommissionen och enskilda medlemsländer (så 
kallade trilateraler). Frankrike var officiellt fortfarande motståndare 
till hela frikopplingsidén, men rykten cirkulerade om att landet ac
cepterat principen. Därmed stod dörren till en kompromiss om par
tiell frikoppling öppen. Det behövdes emellertid ytterligare tre mi
nisterrådsmöten i tät följd, med flera olika kompromissförslag och 
långa nattmanglingar, innan ett beslut kunde fattas i Luxemburg på 
morgonen den 26 juni.112 

Kardinalpunkten i MTR-beslutet är att alla direktersättningar i 
princip frikopplas från produktionen, men det finns flera undantag. 
De länder som så önskar kan behålla en produktionskoppling för 25 
procent av arealersättningen. I nötköttssektorn kan också en del av bi
dragen behållas kopplade och här är ett antal varianter möjliga. Med
lemsländerna fick rätt att välja om det frikopplade stödet skall baseras 
på den enskilda gårdens tidigare produktion eller på regionala genom
snitt. Dessutom ingår ett "nationellt kuvert", vilket innebär att 10 
procent av direktbidragen kan avsättas till olika former av miljöstöd. 
Medlemsländerna har alltså fått en betydande frihet att utforma sina 
egna bidragssystem. Det blir inte någon sänkning av spannmålspriset. 
I mjölksektorn sänks däremot priserna tio procent utöver vad Agenda 

2000 stipulerade. Sänkningen kompenseras med ett mjölkbidrag som 
senare skall räknas ihop med det nya enhetsstödet. Mjölkkvotsystemet 
blir kvar till 2015 och kvoterna höjs stegvis. Modulering sker i tre steg 
med start 2005, men stannar på 5 procent. Gårdar som sammanlagt 
kvitterar ut mindre än 5 000 euro slipper denna nerdragning. Mot
tagare av det nya frikopplade stödet måste uppfylla vissa tvärvillkor, 
men inte lika hårda som i kommissionens förslag."3 

111 Internationella Perspektiv 2003:10; 2003:13; 2003:16. 

112 Internationella Perspektiv 2003:18; 2003:21. 

113 Internationella Perspektiv 2003:21; Newsletter specialutgåva juli 2003. 
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Franz Fischler var belåten och betecknade beslutet som "begynnel
sen av en ny era" genom att större delen av bidragen inte längre skulle 
kopplas till produktionen. Nu var det dags för andra länder, särskilt 
USA, att dra sitt strå till stacken för att föra WTO-förhandlingarna 

framåt.114 De flesta ministrar kungjorde att de fått igenom sina spe
cifika önskemål, men det stod klart att Frankrike för en gångs skull 
hade tvingats backa långt från sin ursprungliga position. Den franska 
bondeorganisationen FNSEA ansåg att den egna regeringen hade va
rit alltför eftergiven och att MTR-beslutet kunde leda till en upplös
ning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Även COPA varnade 
för en underminering av CAP, eftersom beslutet delvis resulterade i en 
åternationalisering.115 

CPE kallade reformen för en skandal och förklarade att den inte 
skulle lösa några problem. Den gjorde ingenting åt vare sig den orätt
visa bidragsfördelningen eller industrijordbrukets miljöförstöring. 
Dessutom skulle EU-exportens negativa effekter på världsmarknaden 
bestå."6 Ekologiska Lantbrukarnas Peter Einarsson, som hade haft 
en framträdande roll i IFOAM-gruppens arbete med MTR-frågan, 
betecknade reformen som "Snårig, visionslös och ohållbar på sikt". 
Överföringen av medel till den andra pelaren blev mycket begränsad 
och tvärvillkoren var så lätta att uppfylla att de var i det närmaste 
verkningslösa. I IFOAM:s ögon blev MTR-reformen mycket sämre 
än det ursprungliga förslaget därför att beslutet hade stressats fram. 
EU:s brådska berodde på att man inte fick "komma tomhänt till Can-
cun", som Renate Kiinast hade uttryckt det."7 

Utan tvivel hade de intensiva slutförhandlingarna präglats av en 
viss desperation. Franz Fischler drev reformlinjen mycket beslutsamt 
och lyckades, men priset blev högt. Kommissionen hade tidigare all
tid hållit hårt på att jordbrukspolitiken måste vara gemensam för att 
säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor inom unionen. Nu gav man 

114 Newsletter specialutgåva juli 2003. 
115 Internationella Perspektiv 2003:21. 
116 CPE, "Press Release June 26, 2003" (hämtat 3/9 2003), www.cpefarmers.org/ 

positions/en/i7_26o6o3 .htm 

"7 Ekologiskt Lantbruk 2003:7, s. 3-5 (citat s. 3). 
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avkall på den principen. Det som banade väg för en lösning var att 
en ansenlig del av bestämmanderätten överlämnades till medlemssta
terna. De länder som gillar frikopplingsprincipen har frihet att ge
nomföra den fullt ut. De övriga kan behålla en så stor andel av stöden 
kopplade till produktionen att det mesta i praktiken förblir vid det 
gamla. MTR-beslutet var alltså ett avgörande steg mot åternationa-
lisering av jordbrukspolitiken. Det var varken kommissionens eller 
medlemsländernas ursprungliga avsikt, men framstod till slut som det 
enda genomförbara alternativet. 

EU:s jordbrukspolitiska nätverk 

Ännu en gång hade det visat sig att böndernas organisationer behövde 
arbeta på två plan. Dels måste man försöka påverka kommissionen 
via de europeiska samarbetsorganisationerna, dels måste man bear
beta det egna landets regeringsföreträdare. Kommissionens reform
förslag hade fler inslag av IFOAM:s och CPE:s förändringsidéer än av 
COPA:s traditionalism. Ministrarna var däremot som vanligt ange
lägna om att vara de stora nationella bondeorganisationerna till lags. 
I slutförhandlingarna bortföll emellertid många invanda hänsyns
taganden. Andra intressen, framför allt taktiska överväganden inför 
WTO-förhandlingarna, vägde tyngst. Resultatet blev som vid de båda 
tidigare tillfällena en reform som ingen var riktigt tillfreds med, men 
konsekvenserna av kompromissen var svårare att överblicka. Förhand
lingarna på EU-nivån följdes nämligen denna gång av femton olika 
beslut på det nationella planet. 

Efter genomgången av de tre besluten om Agenda 2000, ekologiska 
djurregler och MTR är det dags att försöka sammanfatta EU:s jord
brukspolitiska nätverk i en figur. Med tanke på beslutsprocessernas 
komplexitet är egentligen varje organisationsskiss med nödvändighet 
så förenklad att den löper risk att bli missvisande."8 I nedanstående 
figur har för tydlighetens skull endast de aktörer som varit aktuella 
i detta kapitel tagits med. Vidare har kontakter mellan organisatio
ner på nationell och europeisk nivå utelämnats. Dubbelriktade pilar 

"8 Jönsson 1999, s. 163. 
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betecknar ömsesidiga kontakter, medan enkelriktade pilar indikerar 
mer renodlad påtryckningsverksamhet. De streckade pilarna utvisar 
jämförelsevis mindre betydelsefulla relationer. 

Figur 9.1. Det jordbrukspolitiska nätverket i EU i början av 2000-
talet 
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Nätverkets kärna består av kommissionen, ministerrådet och med
lemsländernas regeringar. Dessa tre rutor har därför en kraftigare 
markering. Särskilda Jordbrukskommittén är en institution av större 
betydelse än parlamentet, som har en relativt marginaliserad ställning 
i jordbrukspolitiska sammanhang. 

De tre europeiska bondeorganisationerna har i figuren markerats 
på samma sätt. COPA/COGECA är visserligen den klart mest re-
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sursstarka och väletablerade, men CPE:s och IFOAM:s ställning har 
stärkts på senare år."9 På den nationella nivån har de COPA-anslutna 
jordbrukarorganisationerna generellt större inflytande på regering
arna än småbrukarnas eller ekoböndernas organisationer. Figurens 
framställning av de ekologiska organisationerna som mer inflytelse
rika än småbrukarna överensstämmer med förhållandena i Sverige. I 
andra EU-länder kan dock småbrukarna ha en starkare ställning och 
ekobönderna en svagare. 

MTR i svensk tappning 

Efter överenskommelsen i Luxemburg skulle plötsligt Sverige utforma 
ett eget bidragssystem efter att denna typ av frågor avgjorts på EU-
nivån i nio år. En mer ingående analys av det svenska MTR-beslutet 
lämnar jag åt den framtida forskningen. Här skall bara huvuddragen 
rekapituleras. 

Den svenska regeringen hade under EU-processen, sin vana tro
gen, sällat sig till reformivrarna. Såväl Margareta Winberg som hennes 
efterträdare Ann-Christin Nykvist uttalade sig i positiva ordalag om 
kommissionens förslag.120 Efter beslutet klargjorde Nykvist att hon 
hade önskat en mer långtgående reform, men att den åtminstone var 
ett steg i rätt riktning.121 

LRF avvisade däremot tanken på frikoppling av direktersätt
ningarna. Organisationen ventilerade också farhågor om följderna 

1191 kommissionens rådgivande kommittéer innehar COPA/COGECA av tradi

tion ordförandeposten. I november 2004 valdes emellertid IFOAM-gruppens före

trädare Francis Blake till ordförande i Ständiga gruppen för ekologiskt jordbruk, en 

indikation på IFOAM:s stärkta position. (Veckans Ekolantbruk zzhi 2004.) Ännu en 

signal var ett besked från kommissionen i december 2004 om att förordningen för 

ekologisk produktion skall förenklas och inriktas på principer snarare än detalj regler. 

Det var en fråga som IFOAM:s EU-grupp engagerat sig i. (Veckans Ekolantbruk 6/12 

2004.) 
r2° Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 2002-07-10"; "Pressmeddelande 

2003-01-22", http://jordbruk.regeringen.se 
121 Internationella Perspektiv 2003:21; Jordbruksdepartementet, "Pressmeddelande 

2003-06-26", http://jordbruk.regeringen.se 
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för mjölk- och nötköttsproducenterna. LRF-ordföranden Caroline 
Trapps uppfattning var att regeringen alltför lättvindigt accepterade 
kommissionens idéer.122 

Ekologiska Lantbrukarnas åsikt var mer uppskattande och sam
manföll i mångt och mycket med kommentarerna från IFOAM:s EU-
grupp. Det var föga överraskande, eftersom Peter Einarsson var en av 
de mest aktiva i gruppens arbete med MTR-frågan. Enligt Einarsson 
innehöll kommissionens förslag en hel del av det som den ekologiska 
rörelsen efterlyst. Han pekade bland annat på att möjligheten att be
räkna det frikopplade enhetsstödet på regionala genomsnitt i förläng
ningen kunde leda till ett helt utjämnat arealstöd.123 

Förbundet Sveriges Småbrukare och Familjejordbrukarnas Riks
förbund var inte nämnvärt engagerade i EU-diskussionerna. De båda 
organisationernas intresse vaknade efter Luxemburgbeslutet, när det 
stod klart att mycket av bestämmanderätten återfördes till den na
tionella nivån. Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson instämde i 
CPE:s uttalande om att reformen inte skulle lösa några av de väsent
liga problemen inom EU:s jordbruk och i världshandeln. Han ansåg 
emellertid att det var en fördel att Sverige återfick en del av makten 
över jordbruket och förbundet ville gärna delta i den fortsatta be
slutsprocessen.124 Både Småbrukarna och Familjejordbrukarna deltog 
i de seminarier om MTR som jordbruksdepartementet bjöd in till i 
december 2003 och mars 2004. 

Gårdsmodell eller regionmodell? 

Regeringens avsikt var att reformen skulle genomföras från 1 janua
ri 2005, men frågan var hur den nya stödmodellen skulle utformas. 
Skulle man behålla någon form av koppling till produktionen och 
skulle man välja "gårdsmodellen" eller "regionmodellen"? 

Utan någon produktionskoppling alls skulle det inte krävas nå
gon större insats av gårdens brukare för att erhålla bidrag. I princip 

121 Land Lantbruk 2003:5, s. 6-7; 2003:6, s. 6; 2003:8, s. 6; 2003:11, s. 8. 
J'Vi Ekologiskt Lantbruk 2002:8, s. 2-6; 2003:2, s. 3-5. 
124 Telefonsamtal med Åke Karlsson 31/10 2003. 
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skulle bidraget bli en ersättning för landskapsvård. Minimikravet var 
att marken skulle skötas och djuren vårdas i enlighet med gällande 
lag. Gårdsmodellen innebar att stödet baserades på genomsnittet 
av gårdens mottagna bidrag åren 2000-2002. Med regionmodellen 
skulle lika mycket stöd delas ut per hektar inom hela regionen oavsett 
vilken summa den enskilda gården hade fått tidigare. Om Sverige 
valde regionmodellen skulle det gynna deltidsbönder med extensiv 
produktion och en hög andel betesmark. Gårdsmodellen gav bättre 
utdelning åt heltidsbönder med intensiv produktion, en grupp med 
stark ställning inom LRF. Jordbruksministern meddelade att hon 
ville undersöka olika alternativ och att regeringen skulle stämma av 
med näringens företrädare innan den bestämde sig.125 

Ann-Christin Nykvist, konsument- och 
jordbruksminister sedan 2002, talade vid 

LRF:s stämma i juni 2003. Hon underströk 

behovet av en marknadsanpassning av jord

brukspolitiken, men lovade att genomföra 

reformen i samverkan med LRF. 

(Foto: Martin Johansson.) 

I november tog LRF-styrelsen, efter intensiva interna diskussioner, 
ställning för gårdsmodellen. Enligt LRF:s bedömning skulle en regio-
nalisering av bidragen leda till en kraftig omfördelning mellan landets 
jordbrukare. LRF accepterade en fullständig frikoppling av stöden till 
växtodlingen, men underströk behovet av att bibehålla en produk
tionskoppling i nötköttssektorn. Vidare pläderade LRF för att Sverige 

125 Land Lantbruk 2003:30/31, s. 7; 2003:40, s. 12-13; 2003:49, s. 8. 
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inte skulle utnyttja det nationella kuvertet, det vill säga möjligheten 

att avsätta tio procent till miljörelaterade åtgärder.126 

Ekologiska Lantbrukarna var av en annan uppfattning och avvisa
de gårdsmodellen. Naturligtvis förespråkade man också ett maximalt 
utnyttjande av det nationella kuvertet. Organisationen poängterade 
att de nya stödformerna borde samordnas med landsbygds- och miljö
stöden, så att den samlade effekten blev en styrning mot ett hållbart 
jordbruk.127 

På jordbruksdepartementet pågick under hösten och vintern en 
utredning under ledning av departementsrådet Dag von Schantz. I 
en referensgrupp knuten till utredningen ingick deltagare från LRF 
och Ekologiska Lantbrukarna, men inga från Småbrukarna eller Fa
miljejordbrukarna. I november valde man i Danmark en blandning 
av gårds- och regionmodellerna, vilket påverkade den svenska diskus
sionen. I januari antydde von Schantz att utredningen lutade åt en 
blandmodell efter dansk förebild.128 Caroline Trapp utfärdade genast 
en varning för att heltidsjordbrukare med intensiv produktion riske
rade konkurs om inte Sverige valde gårdsmodellen.129 

När betänkandet offentliggjordes i februari 2004 innehöll det som 
väntat en biandmodell. Arealersättningen för växtodling blev helt re-
gionaliserad utifrån en indelning av Sverige i sex regioner. Beträffande 
djurbidragen fördelades drygt hälften enligt gårdsmodellen och res
ten utifrån det regionala genomsnittet. Som LRF önskat behölls en 
produktionskoppling av handjursbidraget och det nationella kuvertet 
skulle utnyttjas i mycket liten utsträckning.130 

Under den fortsatta beslutsprocessen ansträngde sig LRF för att 
begränsa omfördelningen mellan olika jordbrukare. Främst argumen-

126 Land Lantbruk 2003:44, s. 14; 2003:47, s. 8-9. 
117 Ekologiskt Lantbruk 2003:9, s. 18; Ekologiska Lantbrukarna, brev till jordbruks

minister Ann-Christin Nykvist 6/10 2003 (hämtat 10/10 2004), www.ekolantbruk. 

se/naringspolitik/jordbrukspolitik/pdf/brevACNokt03.pdf 
128 Land Lantbruk 2003:46, s. 11; 2004:6, s. 4. 
119 Land Lantbruk 2004:6, s. 5. 
130 Ds 2004:9. 
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Caroline Trapp, LRF:s ordförande sedan 2001, arbetade för att MTR-reformens omfördel
ningseffekter skulle begränsas så mycket som möjligt. (Foto: Lasse Modin.) 

terade man för lägre bidrag till betesmarker och högre till mjölk och 
nötkött.131 Ekologiska Lantbrukarnas hållning var den rakt motsatta. 
De hade inga större invändningar mot blandmodellen, förutom att 
de på sikt ville se en utjämning mellan landets regioner. Tillsammans 
med Naturskyddsföreningen utarbetade de ett förslag till nationellt 

kuvert. Det handlade om ett tilläggsbidrag till jordbruksföretag med 
ur miljösynpunkt lagom djurtäthet. Deras beräkningar visade att en 
sådan stödform skulle säkerställa ett öppet odlingslandskap med nöt
kreatur och får."2 

Småbrukarna förutsåg betydande problem med den av LRF fö
respråkade gårdsmodellen, eftersom den kunde leda till "ett osunt 
köpslående med bidragsrätter" i samband med byten av ägare eller 

Land Lantbruk 2004:11, s. 6-7. 
132 Ekologiskt Lantbruk 2004:2, s. 2; 2004:3, s. 2; Ekologiska Lantbrukarna och 

Svenska Naturskyddsföreningen, "Utformning av nationellt kuvert" (hämtat 8/10 

2004), www.ek0lantbruk.se/naringsp0litik/j0rdbruksp0litik/MTRynatkuvert040308. 

pdf 
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arrendator. De var dock inte mer tilltalade av någon annan stödform, 

utan betecknade hela processen som "att välja mellan pest och kolera". 
Småbrukarnas alternativ var en rent nationell jordbrukspolitik och en 
i görligaste mån nationell livsmedelsförsörjning, ett krav inspirerat av 
CPE och Via Campesina. De ansåg också att det småskaliga jordbru
ket hade missgynnats av EU:s jordbrukspolitik och därför nu måste 
stödjas.133 

Familjejordbrukarna markerade att de föredrog gårdsmodellen. De 
beklagade att utredningsförslaget skulle medföra att bidrag "förflyt
tas från jordbrukare till hobby- och fritidssektorn via beteshagar och 
hästar". På det hela taget genomsyrades förbundets kommentarer av 
djup pessimism när det gällde framtiden för det svenska jordbruket i 
allmänhet och de äldre bönderna i synnerhet. Lönsamheten försäm

rades stadigt och ännu värre skulle det bli när EU utvidgades med tio 
lågkostnadsländer. Därför påminde FR om ett gammalt EU-beslut 
om pension till bönder och ett annat om bidrag till skogsplantering. 
FR:s slutsats var att Sverige måste börja tillämpa dessa beslut så att 
bondebefolkningen kunde avveckla sin produktion under ordnade 
former.134 

Partipolitisk uppgörelse 

Regeringen planerade att meddela sina avsikter med jordbruksre
formen i samband med vårbudgeten i mitten av april. Enligt Land 
Lantbruk övervägde Ann-Christin Nykvist och departementet vissa 
justeringar i den riktning LRF efterlyst.135 

LRF och de andra bondeorganisationerna var inte ensamma om 
att vilja ha ett ord med i laget. En vecka innan budgeten skulle vara 
klar enades vänstern och miljöpartiet om en lista med jordbrukspoli
tiska krav. De två stödpartierna gick helt på Naturskyddsföreningens 
och Ekologiska Lantbrukarnas linje med ett stort nationellt kuvert 
och en enda stödregion. Dessutom ville de senarelägga hela reformen 
till 2006 så att den kunde samordnas med det nya miljö- och lands-

133 Småbrukaren 2003:4, s. 11. 
134 Små- & Familjejordbrukarnas tidning 2004:1, s. 3; 2004:2, s. 2, 8-9 (citat s. 8). 
135 Land Lantbruk 2004:14, s. 12; 2004:16, s. 6. 
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bygdsprogrammet. Att de två partierna med sin vågmästarroll begärde 
inflytande över jordbrukspolitiken kom som en chock för LRF.136 

I den slutliga uppgörelsen med regeringen fick vänstern och miljö
partiet till LRF:s lättnad bara igenom en liten del av sina krav. Landet 
förvandlades inte till en enda stödregion och det nationella kuvertet 
utökades inte. En eftergift åt samarbetspartierna var att stödet till na
turbetesmark blev enhetligt i hela landet. Dessutom innehöll paketet 
ett extra anslag på 400 miljoner kronor till miljö- och landsbygdspro
grammet.137 

Sammanfattningsvis blir följden av det svenska MTR-beslutet att 
livsmedelsproduktionen i högre grad än tidigare kommer att styras av 
konsumenternas efterfrågan. Det hade varit regeringens främsta mål 
och i så måtto kunde jordbruksministern känna sig nöjd. Modifie
ringarna av reformen gjorde samtidigt att LRF kunde andas ut. Även 
Ekologiska Lantbrukarna hade fått gehör för vissa av sina hjärtefrågor. 
De två organisationerna hade deltagit i hela beslutsprocessen, vilket 
också avspeglades i resultatet. 

Familjejordbrukarna och Småbrukarna hade inte haft motsva
rande inflytande, men de sistnämnda applåderade ändå beskedet. En 
del av extrapengarna till miljö- och landsbygdsprogrammet reservera
des nämligen för investeringar i småskalig livsmedelsförädling. Ord
föranden Åke Karlsson föreföll tämligen optimistisk och försäkrade 
att organisationen noga skulle följa utvecklingen och försöka påverka 
framtidens politik. För säkerhets skull tillfogade han: "Vår positiva 
inställning till förslaget om ny jordbrukspolitik får inte tolkas som 
att Småbrukarförbundet nu accepterar EU:s jordbrukspolitik. Den är 
lika byråkratiskt sjuk som tidigare."138 

136 Land Lantbruk 2004:17, s. 20. 
137 Land Lantbruk 2004:18, s. 8; 2004:19, s. 25; Jordbruksdepartementet, "Fakta

blad 2004-04-19", www.regeringen.se/content/i/c6/o2/i3/59/9fcbab8b.pdf 
138 Småbrukaren 2004:2, s. 8. 
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io. Sammanfattande slutdiskussion 

I undersökningens inledning konstaterades att livsmedelsdebatten 
under en längre tid har präglats av kriser och skandaler. Storskaliga in
dustriella produktionsmetoder har fått en negativ stämpel medan ord 
som ekologiskt, småskaligt och närproducerat fått en positiv klang. 
Dessa tendenser borde kunna gynna ekologiska odlare och småbru
kare även på den politiska arenan. 

Utifrån den utgångspunkten formulerades huvudfrågeställning
arna: Hur har de senaste årtiondenas politiska strukturförändringar, 
miljödebatt, nya efterfrågemönster och EU-medlemskap påverkat de 
alternativa jordbrukarorganisationernas strategier och möjligheter 
att utöva inflytande? I vilken utsträckning baseras de svenska orga
nisationernas förutsättningar och agerande på specifikt svenska om
ständigheter? Dessa frågor har belysts i ett historiskt och komparativt 
perspektiv. 

Svenska småbrukare utanför nätverket 

I såväl Danmark som Norge har organisationsstrukturen djupa histo
riska rötter. Sedan tidigt 1900-tal har det funnits relativt starka små-
brukarorganisationer och ett klimat av kreativ konflikt. Småbrukarna 
har haft en etablerad plats i det jordbrukspolitiska nätverket och peri
odvis ett tämligen stort inflytande. Denna ställning kan delvis ses som 
ett resultat av partipolitiska kontakter och i det norska fallet även en 
plats i det nationella förhandlingssystemet. Genom denna position 
lyckades Norsk Bonde- og Småbrukarlag profilera sig som förkämpe 
för småskaligt och miljövänligt jordbruk i "bygde-Norge". För dess 
danska motsvarighet Husmandsforeningerne/Familielandbruget för
ändrades villkoren radikalt efter EG-inträdet 1973. När merparten av 
makten samlades i Bryssel blev samarbete med Landboforeningerne 
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mer nödvändigt än tidigare. Små och stora jordbrukare gick till slut 
samman i en enda organisation. 

De svenska småbrukarna saknade förutsättningar både för en stark 
självständig ställning som i Norge och ett fördjupat samarbete som 
i Danmark. Småbrukarnas/Familjejordbrukarnas Riksförbund förde 
under hela efterkrigstiden en defensiv kamp i tilltagande motvind, 
något som avspeglades i ett stadigt sjunkande medlemsantal. Jord
brukets strukturrationalisering och företagskoncentrationen inom 
lantbrukskooperationen skapade emellertid ett groende missnöje med 
den dominerande organisationen LRF:s oförmåga eller ointresse att 
motverka utvecklingen. På 1980-talet gav det upphov till en ny små
brukarrörelse med mer offensiv profil. Den allmänna kritiken mot 
korporativa tendenser i det svenska samhället bidrog till ett mer gynn

samt klimat för alternativa organisationer än tidigare. Inledningsvis 
väckte den nya rörelsen uppmärksamhet med sina kampanjer mot 
jordförvärvslag och räntebidrag, men under 1990-talet tycks konfron
tationsstrategin ha mist sin verkan. 

De två småbrukarförbunden var utestängda från förhandlings
systemet så länge detta existerade. De hade inte heller så etablerade 
kontakter med något politiskt parti att de den vägen kunde uppnå 
en nyckelställning. I stället tvingades de ut i det jordbrukspolitiska 
nätverkets periferi. Organisationsförhållandena var ett tydligt fall av 
ren konkurrens. EU-medlemskapet medförde inte, som i Danmark, 
någon skillnad i det avseendet. LRF hade varken behov av eller vilja 
att samarbeta. Småbrukarförbunden eftersträvade inte heller något 
samarbete, eftersom de baserade en stor del av sin identitet på kritik 
av LRF. 

Familjejordbrukarnas och Småbrukarnas strategier och möjlighe
ter att utöva inflytande förändrades inte efter Sveriges inträde i EU. 
De intog en avvaktande hållning till den europeiska småbonderörel-
sen CPE och engagerade sig föga i CAP-debatten. EU-frågorna är så 
viktiga att ett medlemskap i CPE skulle vara en fördel, men för små 
organisationer kan det trots allt vara förnuftigt att koncentrera sina 
begränsade resurser till den nationella arenan. De svenska småbrukar
förbunden har dock inte formulerat något jordbrukspolitiskt alterna
tiv på svensk nivå. Politiskt påtryckningsarbete är en process i flera 
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steg. Om steg i är att påvisa missförhållanden är steg 2 att formulera 

alternativ och steg 3 att arbeta för alternativens förverkligande. Små-

brukarförbunden har vanligen aldrig kommit längre än till det första 

steget. Undantaget är frågan om småskaliga slakterier, där Småbru

karna på senare år har visat prov på en mer konstruktiv strategi och 

nått en viss framgång. 

FR:s roll i det jordbrukspolitiska nätverket har alltid varit mar

ginell, men är nu i det närmaste överspelad. Under MTR-debatten 

präglades dess inlägg av total uppgivenhet. Förbundet kan dock även 

i fortsättningen ha en funktion som advokat för äldre bönder som 

kommit i kläm i byråkratin. I övrigt är dess enda chans till inflytande 

att börja samarbeta med Förbundet Sveriges Småbrukare, vilket knap
past kommer att ske. Den sistnämnda organisationen står, som jag 

skall återkomma till, inte helt utan framtidsutsikter. 

Ekoj ordbrukarna: andra förutsättningar -
annan strategi 

Det ekologiska jordbrukets utbredning och dess organisationers ställ
ning skall precis som småbruket betraktas mot en historisk bakgrund. 
I Danmark bedrivs sedan slutet av 1800-talet en intensiv produktion 

på både små och stora gårdar. Där uppstod under 1980- och 1990-

talen en kraftig konsumentreaktion mot det industrialiserade jord

brukets avigsidor. Efterfrågan på ekologiska livsmedel steg, vilket fick 

mejerier och butikskedjor att agera. Pristillägg i kombination med 

EU-bidrag fick många bönder att ta steget över till ekologisk produk

tion. I det nationella policynätverket har 0kologisk Landsforening 

i dag en stark position som fullvärdig medlem i samarbetsorganet 

Landbrugsraadet. 

I Norge associeras inte jordbruket på samma sätt med miljöpro
blem. Tvärtom har konsumenterna stort förtroende för norska kon

ventionella livsmedel. Förädlingsindustrin och handeln har därför 

varit måttligt intresserade av ekologiska alternativ. På producentsidan 

har det inte heller funnits starka incitament att lägga om till ekologisk 

produktion. Den allmänna jordbrukspolitiken har varit relativt gynn-
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sam, inte minst för småbruken. Ekoböndernas organisation Oikos är 
svagare än sin danska motsvarighet och står utanför förhandlingssys
temet som är kärnan i det norska policynätverket. 

Beträffande ekojordbrukets förutsättningar har Sverige större lik
heter med Danmark än med Norge. Miljödebatten och konsumen
ternas efterfrågan stimulerade även här ekoj ordbrukets tillväxt. Det 
fanns också en partipolitisk dimension till följd av att alla partier efter 
miljöpartiets genombrott 1988 ville framstå som miljövänner. Riks
dagens enhälliga uppslutning bakom tioprocentsmålet 1994 var utan 
tvivel en milstolpe. 

Riksdagsbeslutet kan också betraktas som en framgång för Al
ternativodlarnas Riksförbund/Ekologiska Lantbrukarnas strategi. 
Familjejordbrukarnas och Småbrukarnas agerande kan beskrivas 
som huvudsakligen reaktivt - de har i efterhand reagerat på myndig
hetsbeslut och uppkomna situationer. Ekologiska Lantbrukarna har 
däremot agerat proaktivt genom att formulera egna alternativ, sätta 
upp genomförbara delmål och arbeta målmedvetet för att förverkliga 
dem. Statsmakterna och myndigheterna gav organisationen tillträde 
till nätverket därför att den (till skillnad från småbrukarförbunden) 
kunde tillföra nya resurser, nämligen specialistkompetens inom en 
nisch med framtiden för sig. Så småningom accepterades nykom
lingen av LRF som fått upp ögonen för de ekologiska produkternas 
kommersiella potential. 

EU-medlemskapets förändrade villkor i form av nya bidrag gjorde 
att allt fler bönder av lönsamhetsskäl gick över till ekologiskt. Eko
jordbrukets snabba tillväxt under andra hälften av 1990-talet medför
de vissa problem för Ekologiska Lantbrukarna som organisation. Re
dan från början fanns en latent motsättning mellan organisationens 
två mål att påverka inriktningen på hela jordbruket och att tillvarata 
medlemmarnas intressen. Risken för konflikt mellan ideologiska och 
ekonomiska överväganden ökade när nya medlemmar, med delvis 
andra drivkrafter än de ursprungliga, strömmade till. Inom organi
sationen har de senaste åren pågått en framtidsdiskussion om strate
gier och värdegrund. Motsvarande debatt om huruvida ekoj ordbruket 
skall vara en spets- eller breddrörelse är aktuell såväl i KRAV som i den 
ekologiska världsorganisationen IFOAM. 

260 



Ekologiska Lantbrukarna har sedan 1995 engagerat sig mycket ak
tivt i IFOAM och dess EU-grupp. När gruppen lyckas visa enighet har 
den vissa möjligheter att påverka EU:s institutioner. IFOAM:s synsätt 
på den gemensamma jordbrukspolitikens framtid håller på att vinna 
terräng, åtminstone i kommissionen. När EU-besluten skall fattas är 
dock medlemsstaternas företrädare minst lika betydelsefulla. Ekolo
giska Lantbrukarna försöker hålla sig framme, upprätthåller kontak
ter med svenska representanter och formulerar konkreta förslag. 

Det nya policynätverket 

Sammanfattningsvis kan de tre alternativa organisationerna sägas ha 
tillämpat helt olika strategier. Familjejordbrukarnas Riksförbund har 
hållit en ganska låg profil. Man har varit mycket kritisk till LRF, men 
har ändå bevarat vänskapliga förbindelser. Gentemot politiker och 
myndigheter har man agerat på traditionellt sätt med skrivelser, upp
vaktningar och remissvar. Förbundets inflytande kan betecknas som 
försumbart. Förbundet Sveriges Småbrukare har däremot gått på kon
frontationslinjen. LRF, regeringen, Jordbruksverket och EU - man 
har sågat alla jäms med fotknölarna. På det sättet har man vunnit en 
hel del sympatier och medlemmar, men politiker och myndigheter 
slog snart dövörat till. Ekologiska Lantbrukarnas samarbetsstrategi 
har varit betydligt mer fruktbar och vid en jämförelse framstår de två 
småbrukarförbunden som missnöjesorganisationer utan konstruktiva 
idéer. 

Under den svenska modellens glansdagar var det jordbrukspoli
tiska nätverket ganska okomplicerat och organisationernas inflytande 
formaliserat (figur 3.1 och 3.2). Jämfört med 1970-talet innehåller nät
verket i början av 2000-talet betydligt fler aktörer och är mycket mer 
svåröverskådligt. Relationerna mellan de olika aktörerna är inte lika 
formaliserade som under jordbruksförhandlingarnas tid, men fortfa
rande finns en tydlig kärna med fyra huvudaktörer: departementet, 
utskottet, Jordbruksverket och LRF. I figur 10.1 har departementet 
markerats extra kraftigt därför att regeringen efter Sveriges inträde i 
EU innehar en ännu mer avgörande roll i den nationella jordbruks
politiken. Liksom i de tidigare figurerna betecknar enkelriktade pilar 

261 



kontakter med huvudsaklig karaktär av påtryckningar. De dubbelrik
tade pilarna visar mer ömsesidiga och samarbetsbetonade kontakter. 

Figur IO.I. Det svenska jordbrukspolitiska nätverket i början av 
2000-talet 

FR 

SNF 

KF 

KRAV 

LO 
TCO 

Små
brukarna 

LRF 

Livsmedels
verket 

Ekologiska 
Lantbrukarna 

Jordbruks
verket 

De 
politiska 

partierna 

Miljö- och 
jordbruks

utskottet 

Jordbruks
departementet 

LRF är fortfarande den mest tongivande organisationen. Ekologiska 
Lantbrukarna har dock manövrerat sig in nära nätverkets centrum 
och har liksom LRF etablerade kontakter med alla övriga aktörer av 
dignitet. Företrädare för Ekologiska Lantbrukarna har de senaste åren 
suttit med i alla viktiga utredningar och arbetsgrupper. Dess växande 
inflytande och institutionalisering har orsakat interna konflikter mel
lan olika grupper. Det är en oundviklig följd av deltagandet i och det 
därmed följande ansvaret för besluten. 
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En ny aktiv deltagare i jordbrukspolitiken är Svenska Naturskydds
föreningen, den mest framträdande representanten för miljöintres
set och allierad med Ekologiska Lantbrukarna. En annan ny aktör 
är KRAV, som inte ägnar sig åt jordbrukspolitisk verksamhet men 
vars regelverk är avgörande för ett stort antal bönder. Kooperativa 
Förbundet förlorade sin politiska roll som konsumentföreträdare när 
förhandlingssystemet upphörde. På livsmedelsmarknaden är emeller
tid KF en betydelsefull aktör som har gått i spetsen för den ekologiska 
utvecklingen. Liksom KF miste LO och TCO sin officiella plats i sys
temet när Jordbruksnämndens konsumentdelegation avskaffades. De 
fortsätter dock med opinionsbildande verksamhet och kan utöva en 
viss påverkan på partierna. 

Småbrukarna och Familjejordbrukarna är hänvisade till nätverkets 
periferi, varifrån de försöker bedriva påtryckningar på riksdagsparti
erna och departementet. Småbrukarna försöker även påverka Livs
medelsverket, medan Familjejordbrukarna har kontakter med LRF. 
De båda småbrukarförbundens lobbyverksamhet har jämförelsevis 
marginell inverkan, varför deras påtryckningsvägar har markerats 
med streckade linjer. 

Bondens nya uppdrag 

MTR-reformen 2003—2004 kommer sannolikt, när tiden har givit ett 
tillräckligt perspektiv, att betraktas som en jordbrukspolitisk vänd

punkt i likhet med besluten 1967 och 1977, avregleringen 1990 och 
EU-medlemskapet 1995. I praktiken innebar MTR att en stor del av 
jordbrukspolitiken åternationaliserades. Därmed förändrades åter 
förutsättningarna drastiskt för alla inblandade, för tredje gången på 
mindre än femton år. 

En annan faktor som kan influera villkoren för sektorns aktörer är 
den senaste tidens utbredda tal om jordbrukets multifunktionalitet. 
Begreppet används visserligen ofta av EU:s traditionalister som ar
gument för status quo, men borde snarare kunna gynna ekobönder 
och småbrukare. De värden som jordbruket antas bidra med förutom 
livsmedel är sådana som i hög grad förknippas med småskalig och 
milj ovänlig produktion. 
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En svensk variant av multifunktionalitet går under benämningen 
"Bondens nya uppdrag". Uttrycket härrör från den utredning Janken 
Myrdal genomförde 2001 på uppdrag av Margareta Winberg. Myrdals 
utgångspunkt är att "det samhällsfördrag som finns mellan bönder 
och skattebetalande medborgare om vad jordbruket skall leverera hål
ler på att omförhandlas".11 framtiden kommer endast ett fåtal bönder 
att kunna leva på enbart livsmedelsproduktion. De flesta kommer att 
behöva kompletterande inkomstkällor, varav samhället bör stå för en 
del. 

Tre olika processer av "ny" produktion, vid sidan av basproduktionen av 

"föda och fiber" kan utpekas: 1/ En är att bevara det som tidigare var bieffek

ter av produktionen. 2/ En är att motverka negativa effekter av basproduk

tion. 3/ En är att erbjuda nya former av behovstillfredsställelse.2 

När utredningen presenterades mottogs den av en entusiastisk Mar
gareta Winberg: 

Hagarna hålls inte öppna av sig själva och stengärdsgårdar hålls inte rustade, 

lika lite som att affären kan leva på endast sommarkunder. Betande djur, 

åkermarker, biologisk mångfald - detta är produkter som lantbruket levere

rar, på samma sätt som det levererar mjölk och spannmål. Men produkten 

kallas "Miljö" eller "Att tanka Livskraft" eller "Upplevelser". 

Denna produkt är en kollektiv nyttighet, något som alla vill ha, men som 

få funderar över hur det ska betalas.3 

Vad detta konkret innebär är naturligtvis inte självklart. MTR skapa
de emellertid nya möjligheter att lägga om stödsystemet på ett sådant 
sätt att bönderna i större utsträckning än tidigare ersätts för tjänster åt 
samhället, exempelvis landskaps- och miljövård. Vid beslutet 2004 ut
nyttjades bara vissa av dessa möjligheter. Nästa upplaga av miljö- och 
landsbygdsprogrammet blir av mycket stor relevans för både ekobön-

1 Ds 2001:68, s. 9. 
2 Ibid., s. 92. 
3 Margareta Winberg, "Mål och visioner i jordbruks- och livsmedelspolitiken". Tal 

vid seminariet "Odling i Balans", 8 januari 2002 (hämtat 2/11 2003), www.regeringen. 

se/margaretawinberg/ 
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der och småbrukare. Ekologiska Lantbrukarna kommer utan tvivel att 

ha inflytande på det beslutet. Organisationens ställning i processen 
stärktes genom att regeringens samarbetspartier vänstern och miljö
partiet tog ställning för dess linje under den svenska MTR-debatten. 

Tillfällen saknas inte heller för Småbrukarna att få gehör för stöd 
till småskalig livsmedelsförädling. Både regeringen och samarbetspar-
tierna har visat intresse för saken. När budgetpropositionen presente
rades hösten 2004 förklarade Ann-Christin Nykvist: 

Jag vill se en utveckling där små och medelstora livsmedelsföretag växer fram 
som ett komplement till de stora. Det stärker landsbygden och den regionala 
utvecklingen. Människor söker ofta närhet och kvalitet. Den småskaliga livs
medelsförädlingen står för dessa värden.4 

I budgeten satsades därför tio miljoner kronor om året på "regionala 
kompetenscentra för småskalig livsmedelsproduktion". Lika mycket 
avsattes till projekt för slakt nära uppfödningsplatsen.5 

Opinionsläget är således gynnsamt för en av Småbrukarnas hjär
tefrågor. Den politiska situationen kan naturligtvis bli en helt annan 
efter valet 2006. Med en konstruktiv attityd och ett målmedvetet age
rande har dock Förbundet Sveriges Småbrukare en reell chans att på 
allvar börja skapa mervärde av det småskaliga. 

Ekologiskt och småskaligt - till ömsesidig nytta? 

Denna undersökning har behandlat småbrukarnas och ekojordbru
karnas organisationer. En anmärkningsvärd iakttagelse är att de hela 
tiden har agerat parallellt och nästan helt utan kontakt med varandra. 
Detta förhållande är besynnerligt med tanke på att begreppen små
skaligt och ekologiskt skulle kunna förstärka varandra. Både Familje
jordbrukarna och Småbrukarna talade ofta och gärna om miljövänlig 

4 Jordbruksdepartementet,"Pressmeddelande 20 september 2004", www.regering 
en.se/sb/d/ii9/a/29976 

5 Ibid. Kanske blir det även en slant till Småbrukarordföranden Åke Karlssons eget 

nyöppnade gårdsslakteri. Se Småbrukaren 2004:1, s. 7; 2004:3, s. 5. 
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livsmedelsproduktion, men de enstaka försöken till samarbete med 

den växande ekologiska rörelsen rann ut i sanden. Detta måste be

tecknas som ett strategiskt misstag. Såväl det norska Småbrukarlaget 
som det danska Familielandbruget drog nytta av ett gott förhållande 
till ekobönderna. Småbrukarna skulle förbättra sina möjligheter att 
uppnå resultat om de agerade gemensamt med Ekologiska Lantbru
karna. 

Ett avgörande hinder för samarbete är Småbrukarnas negativa at
tityd till KRAV och dess avgifter. De KRAV-anslutna gårdarna är i 
genomsnitt större än de konventionella och definitivt mycket större 
än de flesta i Småbrukarnas medlemskår.6 Många småbrukare erhåller 
ekologiskt arealstöd men finner det inte lönt att ansluta sig till kon
trollorganisationen. Det är inte heller lönsamt för små gårdsbutiker 

att gå med i KRAV, även om produkterna i princip är ekologiska. 
Också ur ekologisk synvinkel finns det anledning att beklaga bristen 

på samband mellan de två rörelserna. Många konsumenter av ekolo
gisk mat kopplar troligen medvetet eller omedvetet samman ekologiskt 
och småskaligt och tänker sig en idyll som Astrid Lindgrens Bullerbyn. 
KRAV-märket anger dock endast produktionsmetoden och säger inget 
om småskaligt eller närproducerat. I själva verket är ekologiska gårdar 
mer storskaliga än konventionella och ekologiskt kött kan komma från 
djur som transporterats över hundra mil till slakteriet. Detta förhål
lande står i dålig samklang med ekojordbrukets värdegrund. När kon
sumenterna inser det kan följden bli en motreaktion. 

En konkret framtidsfråga som Ekologiska Lantbrukarna och 
Småbrukarna skulle kunna samarbeta om är avgiftssystemet. Alla in
blandade skulle tjäna på en annan modell, men så länge KRAV skall 
vara självfinansierande är det omöjligt.7 Någon form av statsbidrag 

6 Som exempel kan nämnas att en av Ekologiska Lantbrukarnas styrelseledamöter 
driver en gård med 250 kor (Hulterstad Gård (avläst 13/9 2004), www.hulterstad. 
com/eko/eko.html). En annan ekologisk gård, Wanås Gods, har inte mindre än 600 
mjölkkor. {Veckans Ekolantbruk 1/11 2004). 

7 Hösten 2004 beslutade KRAV:s styrelse att höja avgifterna för små producenter 
och sänka den för de stora. Beslutet motiverades med risken för att stora gårdar an
nars skulle lämna kontrollsystemet, vilket skulle drabba hela verksamheten. (Veckans 

Ekolantbruk 9/11 2004.) 

266 

http://www.hulterstad


är påkallat om fler små ekologiska gårdar skall KRAV-certifieras. I 

Danmark är en statlig myndighet ansvarig för kontrollen och reglerna 
är helt EU-anpassade. Det är något den svenska ekologiska rörelsen 
vill undvika. Den norska modellen, där staten betalar en del av den 
självständiga kontrollföreningen Debios omkostnader, borde dock 
inte vara otänkbar. Frågan är bara hur finansieringen skall lösas. Det 
måste bli en omfördelning antingen från miljöstödet eller från andra 
delar av jordbruksbudgeten. Efter MTR är en lösning fullt möjlig 
om den politiska viljan finns. En samordnad insats från Småbrukarna 
och Ekologiska Lantbrukarna skulle kunna ge utdelning, under för
utsättning att gamla meningsskiljaktigheter förpassas till historiens 
skräpkammare. 
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