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Överingress 
 
För hundra år sedan drevs ett familjenära jordbruk i Sverige. I takt med stigande konkurrens har 

många gårdar tvingats till valet att lägga ner eller öka sin produktion. De småskaliga jordbruk som 

för tankarna till Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga och Alla vi barn i Bullerbyn finns 

knappt kvar längre. 

 

Idag producerar Europas bönder mer mat än vi någonsin behöver. EU:s jordbruksstöd kostar 

mycket pengar, och leder till en överproduktion samt en snedvriden konkurrens. Och bland 

riksdagspartierna råder en bred enighet om att avreglera många av EU:s jordbruksstöd och ändra 

deras inriktning. 

 

Denna artikelserie belyser en ny produktion inom jordbruket. Bönderna ska få betalt för att 

producera öppna landskap, bevara en biologisk mångfald och sköta om vårt kulturarv på 

landsbygden. Frågan är: Vad ska vi använda framtidens jordbruk till? 
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Bland hotade kor och återställda ängar 
 
Miljöersättningar är en viktig del av svensk jordbrukspolitik. Genom dem 

får bönderna betalt för att skapa en bättre miljö och hjälpa till att bevara 

vårt kulturarv på landsbygden. 

 

SE 31625-351-9, så heter hon i registret för nötkreatur. För Tom Rydström och 

de andra på Lovö prästgård i Ekerö kommun, utanför Stockholm, heter hon 

Cloetta. Hon är ingen vanlig ko utan tillhör en utrotningshotad husdjursras och är 

en rödkulla. 

 Cloetta har rödbrun päls, precis som andra rödkullor. På gården finns 14 

rödkullor och sju fjällkor, en annan utrotningshotad husdjursras. De flesta korna i 

ladugården tillhör dock rasen SRB (svensk röd och vit boskap) som är en av de 

två vanligaste koraserna i Sverige. Både rödkullor och fjällkor är kulliga, det vill 

säga de föds utan horn. Det är en bra egenskap, tycker Tom Rydström, eftersom 

de då inte kan skada varandra. SRB-korna föds med horn men de bränns numera 

ofta bort efter födseln – med bedövning förstås. 

 Alla som någon gång har varit i en ladugård vet hur det luktar och hur korna 

råmar. När jag kommer på besök vid 15-tiden håller Toms dotter, Elin Rydström 

på och ryktar kossorna för att de ska vara rena och fina.  

 – På sommaren går de ute hela tiden och då håller de sig rena själva, men nu på 

vintern får man hjälpa till lite, säger Elin Rydström. 

 Hon syns för övrigt tillsammans med kossan Draken i TV-reklamen för ett 

stort mejeriföretag just nu. 

 Rödkullan var vanlig i Sverige fram till slutet på 1960-talet. Sedan dess har rasen 

tvingats ge plats för större och mer produktiva djur. År 1978 fanns bara 18 

renrasiga rödkullor kvar i Sverige. 

 – Då slog Karl Gustaf Hedling från Orsa i Dalarna larm och man började samla 

in sperma, bland annat från en tjur som hette Pompe, säger Tom Rydström. 

 Intervjun fortskrider medan han går runt och skrapar ner koskit i rännan som 

löper bakom alla korna där de står i sina bås. Han berättar att Sveriges 

rödkulleförening bildades 1984 för att bland annat driva avelsarbetet för rasen. 

Tom Rydström var själv ordförande i föreningen under tio år. Idag är rödkullorna 

inte akut utrotningshotade längre. I Sverige finns det totalt 1500 djur. 
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Viktiga att bevara 
Tom Rydströms intresse för rasen började efter ett besök hos en kompis i 

Dalarna. 

 – Jag tyckte att hans rödkullor var fina och intressanta eftersom de var så 

ovanliga, säger Tom Rydström. Därför började jag läsa in mig och så småningom 

skaffade vi oss egna djur. 

 Enligt Tom Rydström är gamla lantraser viktiga att bevara av historiska skäl, 

men också för att de har gener som kan vara betydelsefulla för djuraveln i 

framtiden. Generna kan användas för att föra in nytt blod i andra koraser eller 

avla fram nya egenskaper på exempelvis mjölken. 

 – Rödkullans mjölk innehåller lite fett och har ett bra proteininnehåll. På så sätt 

är den väldigt modern, säger Tomas Rydström och syftar på dagens 

hälsomedvetna människor. 

 Men rasen har också andra viktiga egenskaper. Den är ett duktigt betesdjur och 

är inte alls lika kräsen med vad den äter som andra koraser. Dessutom har 

rödkullan en bättre flockkänsla och den är räddare för rovdjur. Något som kan 

vara positivt med tanke på att antalet stora rovdjur ökar i landet. 

 – När jag besökte en gård i Estland så fick jag höra att vanliga svartvita 

holsteinkor hade blivit tagna av vargen, samtidigt som gården inte hade blivit av 

med en enda rödkulla, säger Tom Rydström. Det beror på att rödkullan är mer 

rädd för vargar. 

 

Mjölkar sämre 
Rödkullor mjölkar sämre än SRB-korna. Cloetta, som är den mest produktiva 

rödkullan i ladugården, mjölkar 6000 liter under ett år. Detta kan man se i tabellen 

som hänger i taket ovanför henne. Alla kor i ladugården har en egen tabell 

ovanför sitt bås så det går lätt att jämföra. En normal SRB mjölkar runt 8500 liter. 

 För att motverka ett inkomstbortfall och trygga rasernas fortlevnad får Tom 

Rydström miljöersättningar från Jordbruksverket för sina rödkullor och fjällkor. 

 – Vi får ett stöd på ungefär 1000 kronor för varje djur men det räcker inte för 

att väga upp de minskade mjölkintäkterna. Man får helt enkelt sätta in detta på 

”intresse- och nöjeskontot”, säger Tom Rydström. 
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Stödet för utrotningshotade husdjursraser är bara en liten del av de 

miljöersättningar som svenska staten och EU betalar ut för att åstadkomma en 

bättre miljö och skydda kulturlandskapet. Ungefär två miljarder läggs ner på 

miljöersättningar varje år. För de pengarna får vi skattebetalare bland annat öppna 

landskap, mindre kväveutsläpp och restaureringar av igenväxta ängar och 

förstörda våtmarker. Miljöstödet kan jämföras med det totala bidraget till 

jordbruket i Sverige som uppgick till 9,9 miljarder kronor under 2005. 

 

Hotade ängar 
Fredrik Andersson är en av många lantbrukare som får miljöersättningar. Jag åker 

med honom på en smal väg där mötesskyltar är återkommande inslag längs 

vägkanten. Åkermarkerna breder ut sig till höger och vänster om vägen. Fredrik 

Andersson ska visa en äng som han är särskilt stolt över. 

 Han driver gården Åttersta i Vallentuna utanför Stockholm tillsammans med 

sin fru Mariann. De har ungefär 60 nötkreatur för köttproduktion och 20 000 

värphöns. Förutom kött, ägg och spannmål producerar Fredrik Andersson också 

öppna landskap. Den slåtteräng som vi ska titta på har regeringen utsett till ett 

Natura 2000-område, en klassificering av värdefull natur som har inrättats av EU. 

 Vi åker förbi ett litet rött soldattorp och en igenplanterad åker med tät 

granskog. De stora granarna står så tätt att de bildar en grön mur i landskapet som 

är omöjlig att se igenom. Skogen vittnar om hur det kan gå när jordbrukmark av 

en eller annan anledning läggs ner. 

 – Området här ute är unikt eftersom det är oerhört lantligt trots att Stockholm 

ligger så nära, säger Fredrik Andersson. 

 Så är vi framme. På båda sidor om vägen reser sig stora utsträckta kullar. För 

den som bara kör förbi platsen och inte tänker efter ordentligt, ser de kanske inte 

så märkvärdiga ut. Många tar säkert de svenska ängarna som ett självklart inslag i 

landsbygdsmiljön utan att veta att de riskerar att försvinna i takt med att fler 

lantbruk läggs ner. Då går en unik flora av blommor och andra växter förlorade, 

liksom en fauna av fåglar och insekter. 

 – När jag kom hit för fem år sedan såg man inte över kullarna. Det var för 

mycket lövsly, säger Fredrik Andersson. 
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 Idag är marken restaurerad. Fredrik Andersson har rensat bort allt sly. Kvar på 

ängen står de höga björkarna och en massa små enbuskar. Totalt har han 17 

hektar hagmarker som han får miljöersättningar för. 

 – Varje vinter går jag hit och hugger ner nytt sly med röjsåg. Korna tar inte allt 

men de gör underverk, säger Fredrik Andersson. 

 

Ersättningarna är viktiga 
Fredrik Andersson och hans fru får huvudsakligen miljöersättningar för 

betesmarker. Förra året fick de drygt 53 000 kronor från EU och svenska staten 

för arbetet som de lägger ner på att hålla landskapet öppet. Dessa pengar utgör en 

liten del av deras totala omsättning som han uppskattar till ungefär 1,8 miljoner 

under 2005. Men inkomsten är ändå mycket viktig för deras företag. 

 – Om miljöstöden inte fanns skulle lönsamheten försämras och då skulle jag 

inte kunna ha kvar köttproduktionen, säger Fredrik Andersson. 

 Då skulle ytterligare ett kulturinslag riskera att gå förlorat på den svenska 

landsbygden, nämligen nötkreaturen. Stöden är också viktiga för miljön på 

landsbygden. 

 – Utan miljöersättningar skulle landskapet häromkring växa igen inom en 

tioårsperiod, säger Fredrik Andersson. Därför är det bra att pengar finns till att 

restaurera hag- och ängsmarker och hålla dem betade. 

 Tidigare hade Fredrik Andersson också ett åtagande om att sköta om sina så 

kallade kulturelement i fem år men han gick ur detta när avtalet upphörde. 

Kulturelement är bland annat gärdsgårdar, alléer och andra lämningar från det 

gamla jordbrukssamhället. 

 – Att söka kulturstöd är för krångligt. Bönder som tar livet på allvar söker inte 

ersättning för att sköta om sina kulturmiljöer. 

 Han kan tänka sig att utöka sina miljöersättningar i framtiden, framför allt 

ersättningar för hag- och betesmarker. 

 I ladugården står korna och tuggar hö eftersom snön täcker marken ute. Men 

under sommaren betar de ute i hagarna. I ett mindre bås finns nytillskotten. De 

söta små kalvarna är bara några veckor gamla. I framtiden blir de kanske nästa 

generation nötkreatur som håller våra marker öppna. 
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Miljöersättningar – viktiga för landskapet 
  

Miljöersättningar till jordbruket är en viktig inkomst för många bönder 

idag. Inriktningen är att ersättningarna ska öka i framtiden. 

 

I år kommer över 2 miljarder kronor att betalas ut till jordbrukare i form av olika 

miljöersättningar. Det kan jämföras med det totala jordbruksstödet som uppgick 

till 9,9 miljarder kronor under 2005. Syftet med miljöstödet är att jordbrukare ska 

arbeta för en bättre miljö och få betalt av staten och EU för arbetet som de lägger 

ner. Böndernas miljöarbete utgör en viktig del i att uppnå flera av riksdagens 

miljömål, bland annat ”ett rikt odlingslandskap” och ”ingen övergödning”. 

 – Målet är att få mer öppna landskap och samtidigt minska kväveläckaget till 

naturen, säger Roland Sten på Jordbruksverket. Bonden är verktyget för att målen 

ska uppnås. Samhället köper tjänster av honom och sedan får han en ersättning 

för sitt arbete. 

 Övergödningen av våra sjöar och hav ska minskas genom att bönder åtar sig att 

inte gödsla nära diken och andra vattendrag. Den mark som inte gödslas innebär 

ett inkomstbortfall för bonden och därför får han eller hon en ersättning. 

 Till sommaren väntas riksdagen införa ett nytt landbygdsprogram för perioden 

2007-2013. I programmet ingår bland annat miljöersättningarna. 

 – Inriktningen är att de kommer att öka i framtiden, säger Catharina Elmsäter-

Svärd (m), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Ökningen blir en 

kombination av att hålla jordbruket igång och skapa en bättre miljö. 

 Idag är miljöersättningarna viktiga för många jordbrukare. Tack vare att de får 

ersättningar för att hålla markerna öppna med hjälp av betesdjur så lönar det sig 

också att driva mjölk- och köttproduktion. Stödformen är samtidigt bara en del av 

kakan. Mjölkbidraget och gårdsstödet är andra viktiga inkomstkällor för många 

jordbrukare. För 29 svenska bönder innebar miljöersättningarna en direkt inkomst 

på över en miljon kronor 2005. 

 Ett av de största hoten mot växter och djur i vår svenska natur är att gårdar 

läggs ner. Bara under 2003 försvann över 4000 jordbruksföretag. Den mark som 

inte säljs eller arrenderas ut riskerar att växa igen när betesdjuren försvinner. Till 

slut finns bara skog kvar. 
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 Tanken är att lantbrukare som åtar sig att sköta om sina ängar och betesmarker 

ska få betalt för sitt arbete. Ett bra sätt som ger fina ängar är att slå ängen med lie. 

Men eftersom arbetet är krävande så sysslar få bönder med lieslått, trots att det 

ger en ersättning på 6500 kronor per hektar. Vanligast är i stället att man använder 

boskap för att beta av ängsmarkerna. 

 

Värt pengarna 
Ersättningarna för att bevara ett öppet odlingslandskap uppgår till 500 miljoner 

varje år. Mycket pengar går också till att få bönder att använda miljövänliga 

produktionsformer som till exempel minskad gödselspridning och ekologisk 

odling. Miljöersättningarna är väl investerade pengar, tycker Catharina Elmsäter-

Svärd. 

 – Som människor är vi måna om att landsbygden ska se ut på ett visst sätt. 

Många av oss mår dessutom bra av att vara i naturen. Så visst är 

miljöersättningarna viktiga. 

 – Har man som riksdagen målet att all betesmark ska bevaras, och dessutom 

utökas, så är det värt alla pengar, säger Roland Sten. Man måste komma ihåg att 

om stöden försvinner så förlorar vi också den biologiska mångfalden. 

 

Inte bara miljöstöd 
Kulturmiljöstöd är en annan viktig del av miljöersättningsprogrammet. Under 

2005 avsattes över 160 miljoner för att bevara kulturlandskapet. Stöd betalas bland 

annat ut för att bönderna ska sköta om sina diken, stengärdsgårdar, och dammar. 

Mest kulturstöd (1000 kronor/hektar) får bonden om han torkar sitt hö på 

torkställningar, hässjor, som man gjorde förr i tiden. Idag konserverar nästan alla 

bönder sitt hö i en silo eller i inplastade rundbalar. 

 
De största miljöersättningarna 2005 
Ekologiska produktionsformer 556 276 000 kr 
Öppet och varierat odlingslandskap 504 232 000 kr 
Minskat kväveläckage 193 522 000 kr 
Värdefulla natur- och kulturmiljöer 163 373 000 kr 
Vallodling 84 130 398 kr 
Betesmarker och slåtterängar 80 019 000 kr 
Våtmarker och småvatten 8 252 000 kr 
Utrotningshotade husdjursraser 5 373 000 kr 
Anläggning och återställande av våtmarker 4 743 000 kr 
 
Källa: Jordbruksverket
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Hon forskar om kostnaderna för att vårda 
odlingslandskapet 
 
Resultat från fyra gårdar i Sverige ska ge en vink om vad det kostar att 

sköta om naturen på landsbygden. 

 

Eva-Lotta Päiviö är agronom och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU i Uppsala. 

 Hon forskar på vad det kostar att sköta om odlingslandskapet. Till sin hjälp har 

hon bönder från fyra gårdar runt om i Sverige. Varje gång som bönderna gör en 

arbetsinsats för naturen skriver de ner den och sedan sammanställer Eva-Lotta 

Päiviö alla data i sin doktorsavhandling. Böndernas arbete kan till exempel bestå i 

att kapa ner lövsly på ängen eller laga gärdsgårdar. 

 – Tanken är att man ska kunna jämföra resultaten från gårdarna med varandra, 

säger Eva-Lotta Päiviö. Eftersom forskningen är fokuserad på fyra gårdar kan 

man inte generalisera och säga hur det ser ut i hela landet utan bara få en 

fingervisning. 

 I dag betalar svenska staten och EU ut miljöersättningar till lantbrukare som vill 

sköta om sitt odlingslandskap under en femårsperiod. I år uppgår stöden till över 

2 miljarder och de syftar till att bönder ska hjälpa till att bevara landsbygdens 

natur- och kulturmiljöer. Men alla bönder söker inte miljöersättningar för allt 

naturarbete som de lägger ner vilket gör att de i så fall arbetar gratis. Att söka 

ersättning för att man tar hand om en gärdsgård eller ett dike är krångligt och 

kräver mer arbete än den hundralapp man får i ersättning. Då kan det vara enklare 

att hålla efter kulturlandskapet på egen hand. 

 Eva-Lotta Päiviös doktorsavhandling ska ge en fingervisning om de verkliga 

kostnaderna för att vårda landsbygden. Förhoppningsvis kan hennes resultat även 

jämföras med vad staten idag betalar för böndernas naturvård. 
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Varför ska landsbygden bevaras? 
– Jag tycker att man ska bevara jordbrukslandskapet eftersom det utgör en del av 

vår historia och är en del av vårt arv, säger Eva-Lotta Päiviö. Miljön på 

landsbygden är som ett arkiv som talar om var vi kommer ifrån. Men alla 

människor är olika så vad folk har för relation till naturen skiljer sig. I och med att 

bönder har brukat marken som de har gjort så har naturen också fått fram en 

mångfald som kan vara värd att bevara. 

 – Det som är speciellt med naturen är att landskapet förändras, säger Eva-Lotta 

Päiviö. Om staten köper en kulturbyggnad så ”fryser” man den. Men så fungerar 

inte naturen eftersom den ständigt måste vårdas. Man kan inte bevara allt. Men 

för att man ska kunna behålla naturen som den är idag så krävs lantbrukare som 

aktivt sköter om landskapet. 

 Eva-Lotta Päiviö tror att arbetet för att bevara landskapets natur- och 

kulturmiljöer kommer att bli viktigare i framtiden. 

 – Samtidigt har många människor kommit längre bort från jordbruket. Idag är 

få uppvuxna på landet så allt färre blir utbildade om landsbygden. Skolbarn kan 

inte namnen på olika arter i naturen längre. De får heller inte lära sig dem på 

samma sätt som tidigare generationer. Om människor inte värderar den svenska 

landsbygden på samma sätt längre kan alltså intresset för att bevara landskapet 

minska. 

 Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige är att gårdar 

läggs ner. Sedan 1970-talet har antalet jordbruksföretag mer än halverats. Bara 

under 2003 försvann över 4000 jordbruksföretag enligt Jordbruksverkets statistik. 

 – Många jordbruk blir allt större samtidigt som de små lantbruken läggs ner, 

säger Eva-Lotta Päiviö. De stora jordbruken drivs som företag. Men för små 

bönder är kanske andra saker, som djur och natur, viktigare än ekonomi. Många 

deltidsjordbrukare har inte djur för att de ska ge avkastning utan för att de ska 

beta av landskapet, eller för att man har ett intresse för djur. Då är vinsterna 

verkligen något annat än ekonomiska. 

 Eva-Lotta Päiviö tycker att man ska försöka att ändra på jordbrukstödet 

eftersom de bidrar till en överproduktion. 

 – Skattebetalarna ska inte betala för livsmedel som de inte behöver. Genom 

miljöersättningar borde man istället försöka få bönder att producera det vi vill ha. 

EU:s nya gårdsstöd är ett steg i rätt riktning. Nu får lantbrukaren ett stöd som är 
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baserat på gårdens storlek och var i landet den ligger, istället för på sin 

produktion. Men bonden måste fortfarande driva ett aktivt jordbruk för att få 

pengarna. 

 Eva-Lotta Päiviö menar att bönder inte kan utföra markvårdande insatser utan 

en ersättning. 

 – Vi kan inte begära att bönder producerar natur gratis åt oss. Ska naturen 

finnas kvar i framtiden får vi betala.
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En pionjär blad Kravbönder 
 
– Min produktion är det som staten vill ha. Den är ekologisk, 

kulturanpassad och ser till att upprätthålla ängs- och hagmarker, säger 

Staffan Ahrén, 59 år. 

 Han driver Sveriges första Kravmärkta gård. 

 

Staffan Ahrén är en av pionjärerna inom Kravodlingen i Sverige. När Krav 

bildades 1985 blev den gård som han arrenderar den första som Kravmärktes. 

Ekologisk odling var dock inget nytt påfund på den tiden. Odling utan gifter och 

bekämpningsmedel hade funnits i olika former sedan länge. Kravmärkningen blev 

bara ett sätt att samla och marknadsföra alla ekologiska produkter under ett och 

samma namn. 

 – På den tiden fanns det inga bönder som ville vara med i Krav, säger Staffan 

Ahrén. Vi fick bygga upp en egen struktur med egna slakterier. I början sålde 

Kravbönderna sin produktion lokalt. Först ut var bland annat ekologiska 

grönsaker till Konsum i Värmland.  

 1985 grundades också en organisation som hette Alternativodlarnas 

Riksförbund. Där blev Staffan Ahrén ordförande. Idag heter den Ekologiska 

lantbrukarna. Riksförbundet var en av fyra organisationer som var med och 

bildade Krav. Staffan Ahrén satt kvar i Ekologiska lantbrukarna fram till 1993. 

 – Jag avgick eftersom jag anser att man inte ska sitta på samma post alltför 

länge. 

 Vi sitter i hans kök på Husa gård i Vallentuna kommun norr om Stockholm. 

Staffan Ahrén är klädd i oömma kläder, skjorta och polotröja. Kanske så som man 

föreställer sig en lantbrukare när han inte arbetar i ladugården. 

 Gården arrenderar han av Stockholms stad. Den består av 134 hektar åkermark 

och 40 hektar naturbetesmarker. Staffan Ahrén har 150 nötkreatur varav 50 är 

kor. Resten är kalvar och ungdjur. Dessutom har han 25 tackor och lite grisar. 

Ekologisk köttproduktion är driftsinriktningen tillsammans med odling av 

spannmål. 

 

Angarnstaden 
Anledningen till att Stockholms stad äger en lantgård i en annan kommun är del i 

ett politiskt spel. Under 1960-talets senare hälft fanns det stora planer på att bygga 
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en ny stadsdel till Stockholm här ute. Den nya stadsdelen skulle heta 

Angarnstaden. 

 – Då köpte alla markspekulanter gårdar här i hopp om att tjäna stora pengar 

när markpriserna skulle skjuta i höjden, säger Staffan Ahrén. Så gjorde också 

Stockholms stad eftersom politikerna inte ville att den nya staden skulle byggas. 

 Angarnstaden uppfördes aldrig och idag är en stor del av området 

naturreservat. Därmed kunde Staffans far, Krister Ahrén, fortsätta att hyra Husa 

gård fast då genom den nya ägaren – Stockholms stad. 

 – Gården ägdes tidigare av professor Herbert Olivecrona som utvecklade den 

moderna hjärnkirurgin i världen, fortsätter Staffan Ahrén. Hans stora hobby var 

att driva jordbruk. 

 Och han hade tidigare en gård i Västervik där Krister Ahrén arbetade. När 

Herbert Olivecrona köpte Husa gård 1956 flyttade Krister Ahrén och hans familj 

med honom. Då var Staffan Ahrén nio år gammal. 

 Herbert Olivecrona åkte sedan till Kairo i Egypten och då arrenderade han ut 

gården till Krister Ahrén. 

 

Utbildad agronom 
– Jag har alltid varit intresserad av lantbruk. När man kom hem efter skolan så 

slängde man in väskan och sedan började man arbeta. 

 Efter gymnasiet bestämde Staffan Ahrén att han skulle studera pedagogik på 

Stockholms universitet tills han kom på vad han ville göra. Därefter utbildade han 

sig till agronom på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala. 

 Där träffade han sin nuvarande sambo, Christina Sellberg. Paret flyttade sedan 

till Skåne för att hon skulle studera till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp. När 

Staffan Ahréns pappa var 70 år bestämde de sig för att flytta till Husa gård och ta 

över jordbruket. Att han skulle driva ett miljövänligt lantbruk stod klart från 

början. 

 – Skulle jag bli bonde ville jag hålla på utifrån min filosofi att inte förstöra 

naturen. Min önskedröm är att gården ska bli självförsörjande på energi. Ett steg i 

den riktningen är omställningen till ekologisk odling eftersom jag inte använder 

konstgödsel och gifter som produceras på fabrik. 

 Kravodlingen gör att Staffan Ahrén får miljöersättningar från staten och EU 

för sin ekologiska produktion. Han får 500 kronor för varje hektar som han odlar 
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foder på och 1300 kronor för varje hektar med spannmålsodling. Eftersom 

nötkreaturen äter ekologiskt foder så berättigas han till ytterligare ersättningar. 

Detta betyder att om Staffan Ahrén exempelvis har 50 hektar åkermark som han 

odlar foder på och 50 mjölkkor så får han 2200 kronor * 50 = 110 000 kronor. 

 Dessutom får han betalt för att han håller ängar och marker öppna. Allén som 

går in till gården får Staffan Ahrén också ersättningar för eftersom den betraktas 

som en viktig kulturlämning. Totalt fick han drygt 363 000 kronor i 

miljöersättningar under 2005. Den inkomsten är mycket viktig för honom. 

 – Utan dem skulle jag inte kunna sitta kvar här. För de flesta bönder är 

miljöersättningarna viktiga. 

 Staffan Ahrén är bara en av många bönder som vittnar om hur krångligt 

ersättningssystemet är med dess byråkrati och pappersarbete. 

 – Numera är det så avancerat att söka ersättningar att jag inte klarar av det själv. 

Igår var jag hos en konsult i två timmar för att få hjälp och fick betala 5000 

kronor för det. Men de pengarna har jag igen flera gånger om. Konsultbyrån 

garanterar dessutom att allt är rätt. Och om något blir fel så betalar den ut 

mellanskillnaden, till exempel om byrån glömmer bort att söka en ersättning. 

 

Egen hemsida 
Staffan Ahréns företag har en egen hemsida där han beskriver gården, företaget 

och sin ekologiska odling. Många av texterna skriver han själv och sedan får han 

hjälp av sonen att lägga upp dem på internet. Från hemsidan kan man dessutom 

skicka in en intresseanmälan om man vill köpa ekologiskt kött. 

 – Anledningen till att jag har skaffat en hemsida är att jag har tagit steget från 

att vara lantbrukare till att också vara grossist. Hemsidan är tillsammans med 

muntliga kontakter det bästa sättet att komma i kontakt med kunder. 

 Alla djur på gården slaktas i hans eget slakteri. 

 

Stora förändringar 
Under hans period på Husa gård har det varit en stor förändring i bygden. På 

1950-talet fanns 14 mjölkproducenter i trakten. Idag finns ingen. Av alla gårdar i 

området är det bara fyra kvar som fortfarande driver ett aktivt jordbruk. 

 – Att ha andra bönder som grannar är viktigt när man bor på landsbygden 

eftersom man kan samarbeta och låna maskiner av varandra. 
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 Fram till millennieskiftet hade han fyra anställda på gården och i slakteriet. Idag 

sköter han allt själv tillsammans med en slaktare som arbetar på halvtid, och som 

dessutom utför en del andra sysslor på gården. 

 – Idag jobbar jag tusen timmar mindre än för sex år sedan. Trots det går firman 

bättre än någonsin. 

 Omställningen har gjort att han får mer tid över till annat. Bland annat till att 

åka utomlands. I november förra året var han i Egypten och nästa färd är planerad 

att gå till Kina. Resan måste ske vid en tidpunkt på året då sysslorna på gården är 

få. 

 – Jag har alltid drömt om att åka Transibiriska järnvägen. Just nu håller jag på 

och planerar en gruppresa som jag vill göra tillsammans med familj, kompisar och 

andra ekologiska lantbrukare. 

 Normala helger jobbar han bara ett par timmar. Eftersom hans kor inte kräver 

att han mjölkar dem behöver han inte gå upp så tidigt på morgonen. Kalvarna 

dricker upp all mjölk när de diar. På vardagarna går han upp tillsammans med sin 

sambo när hon ska till jobbet. 

 För 200 år sedan var bönderna tveklöst matproducenter. Under 1900-talet har 

jordbruket blivit mer styrt av bidrag och ersättningar. Ändå tvekar Staffan Ahrén 

inte över sin samhällsroll. 

 – Jag är livsmedelsproducent och producent av öppna landskap. Det är det jag 

får betalt för. Men man får hoppas att matproduktionen finns kvar i framtiden. 

Förhoppningsvis är det inte bara öppna landskap som betyder något för 

samhället.
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Jordbruket – en säkerhetspolitisk angelägenhet 
– och ett måste för mångfalden 
 
Idag var jag i mataffären. Valet stod mellan att köpa svensk eller utländsk köttfärs. 

Utan att tveka så valde jag den svenska. När jag reflekterade över mitt val kom jag 

fram till att jag i stort sett alltid gör samma sak med alla matvaror. Jag köper 

svenskt. Varför? 

 Beror valet bara på att jag är uppvuxen här i Sverige och känner till det svenska 

jordbrukssystemet bättre än till exempel det tyska? Att jag vet att Sverige har en 

bra djurhållning och att vi inte använder några konstiga insektsgifter? 

 

När jag går runt i butiken och väljer spagetti och andra varor efter 

produktionsland tänker jag på mitt starkaste argument till varför jordbruket måste 

bevaras i Sverige. Jordbruket är en säkerhetspolitisk angelägenhet. Sedan 1930-

talet har det politiska målet varit att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel. 

Detta har jag fått berättat för mig. 

 Även om Sverige inte deltog i första världskriget så drabbades vårt land ändå av 

stora försörjningsproblem. Bland annat var tillgången på potatis, mjölk och fisk så 

dålig att staten var tvungen att ransonera dessa varor till folket. 

Försörjningssvårigheterna för Sverige var stora även under andra världskriget. 

 Faktum kvarstår, tänker jag. Vi vet inte hur Sveriges säkerhetspolitiska läge 

kommer att se ut i framtiden. 

 

Men det finns också andra argument. Utan jordbrukare skulle ängar och 

hagmarker växa igen och till slut bli till skog. Detta skulle slå hårt mot den 

biologiska mångfalden av växter och djur i de öppna landskapen. Då är det tur att 

EU har ett omfattande ersättningssystem för att förhindra att jordbruk läggs ner. 

Men naturligtvis, mer än 45 procent av unionens totala budget går till jordbruket. 

Detta motsvarar ungefär 400 miljarder kronor årligen. Är det värt alla pengar? 

 

I mjölkdisken kommer jag att tänka på jordbrukstödets svåra baksida. Samtidigt 

som stödet syftar till att hålla uppe priserna genom stödköp, minskar de också 

chansen för fattigare länder utanför EU att sälja sina varor till Europa. På den 

gemensamma marknaden har jordbruksprodukter som produceras inom unionen 

ofta rätt att säljas före importerade varor. Tullar hindrar dessutom vissa varor att 
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importeras över huvud taget. Detta drabbar människor i fattiga länder som står 

utanför unionen mycket hårt. 

 

Detta är argumenten som talar för och emot jordbruksstöden. 

 

I kassan betalar jag 305 kronor. Om jag hade köpt de billigare utländska varorna 

skulle jag spara några kronor. Men för mig är de dyrare svenska varorna värt allt. 

Genom mitt val hjälper jag till att bevara vårt jordbruk och den biologiska 

mångfalden. 
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Arbetsrapport 
 
För en herrans massa år sedan, en vinter som denna, så skulle jag, min pappa och 

min farbror ut och fiska. Vid ett speciellt tillfälle under resan till sjön knäckte min 

pappa ut meningen ”idag får bönderna bättre betalt för att restaurera gamla ängar 

än för en vanlig produktion”. Så plötsligt en natt när jag våndades över att jag inte 

hade kommit på något bra ämne för projektarbetet kom jag att tänka på detta och 

bestämde mig för att försöka skriva om denna nya produktion. 

 Huvudämnet som någonstans är miljöersättningar, öppna landskap och 

biologisk mångfald, stämmer väl överens med miljöinriktningen på vår utbildning. 

 

Syftet var att belysa produktionen av öppna landskap. Samt besvara frågorna: 

Varför behövs miljöersättningar? 

Vad skulle hända om de inte fanns? 

Är miljöersättningarna värda alla pengar? 

Finns det pengar att tjäna? Är de en viktig inkomst för bonden? 

Beräknas de öka i framtiden? 

 

Jag tycker att jag har belyst alla dessa frågor i mina texter. 

 Tanken är att texterna ska kunna publiceras i en vanlig dagstidning. Något som 

är speciellt viktigt för mig är att artiklarna inte ska innehålla några svåra ord utan 

att de förklaras. Jag har ändå förståelse för om en och annan kan anmärka på vissa 

av orden. 

 

Research 

När jag inledde arbetet kontaktade jag länsstyrelsen i Stockholm med 

förhoppningen att få ut listor på alla som får miljöersättningar här i länet. 

Länsstyrelsen beslutar nämligen om vilka bönder som får miljöersättningar. De 

första tjänstemännen som jag hade kontakt med lät mycket positiva och kunde till 

och med tänka sig att ge mig tips på tänkbara intervjupersoner direkt. Detta gjorde 

mig glad eftersom det skulle spara mig mycket tid. Men sedan fick jag prata med 

en ny tjänsteman som hade större ansvar i frågan och han avslog min förfrågan 

direkt. Han vägrade lämna ut sådana personuppgifter men upplyste mig samtidigt 

om min rätt att begära ut material, om jag begärde ut allt. 
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 Så jag vände mig istället till Jordbruksverket eftersom den är utbetalande 

myndighet och frågade om jag kunde få en lista på bönder i Stockholm som får 

miljöersättningar. Det kunde den göra. Och med en lista på 1500 namn var det 

bara att ringa upp den med mest ersättningar. Ville personen inte ställa upp på en 

intervju så gick jag vidare till nästa. De listor som jag begärde ut var den viktigaste 

förutsättningen för att ro arbetet iland. 

 En av mina största motgångar kom under den andra arbetsveckan när frun till 

min intervjuperson ringde och ställde in allt på grund av ”sjukdom inom 

familjen”. Den person som jag skulle intervjua fick över en miljon i 

miljöersättningar och skulle ha varit en bra källa. Jag tvingades ringa runt en hel 

dag och fråga om tips på en person till reportaget. Därmed fick jag en bra inblick i 

hur journalistens förutsättningar plötsligt kan förändras. Vid den här tidpunkten 

hade jag ännu inte fått mina listor från Jordbruksverket. 

 En annan motgång var att jag aldrig fick en telefonintervju med 

jordbruksministern trots ihärdiga försök. 

 I min research om miljöersättningar har jag först och främst använt 

publikationer från Jordbruksverket. Dessutom har jag använt uppslagsverk, 

sökmotorer på internet och telefonintervjuer för att ta reda på vissa småfrågor 

som har dykt upp. 

 

Diskussion om vinkling, form och gestaltning 

Jag har problematiserat alla texter, dels genom ”hotet” att ängsmarker och annat 

minskar och vad som skulle hända med jordbrukarna om miljöersättningarna inte 

fanns. I reportaget försökte jag blomstra ut lite mer och beskriva miljöer, 

samtidigt som jag beslutade mig för att vara återhållsam med detta i 

personporträttet. Där försökte jag istället att gå mer på djupet. Min vinkling var att 

porträttera en modern bonde som också hade miljöersättningar. I artikeln ”Att 

bevara landsbygden är inte gratis” var min första tanke att jag skulle intervjua 

Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU. Jag ville ha ett mer historiskt 

perspektiv på jordbruket. Men eftersom han var bortrest under hela 

projektperioden fick jag tänka om, och istället intervjua Eva-Lotta Päiviö. 

 

Inga etiska problem att rapportera. 

20 



 

Citatkoll 

Alla som jag har intervjuat har erbjudits en citatkoll. Nästan alla tackade ja till en 

sådan och alla som ville, tackade ja till att ta del av citaten via mejl. Catarina 

Elmsäter Svärd (m), ordförande i riksdagens miljö och jordbruksutskott, var 

ensam om att inte vilja kolla sina citat. 

 I mejlen har jag tydligt upprepat att jag gör ett projektarbete och att jag läser 

journalistik på Södertörns högskola. Dessutom har jag bifogat telefonnummer ifall 

de skulle vilja nå mig via telefon. Intervjupersonerna har bara fått ta del av sina 

citat samt fakta som de har kommit med. I skrivandets stund, den 4 april, har bara 

Eva-Lotta Päiviö besvarat citatkollen. 

 Många av faktauppgifterna som intervjupersonerna har delgivit mig har jag 

också själv kontrollerat i uppslagsverk och annat. Allt för att undvika 

ryktesspridning som inte stämmer. 
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Källförteckning 
 
Muntliga källor 
 
Roland Sten, Jordbruksverket, telefonintervju 17 februari, 2006. 
Eva-Lotta Päiviö, doktorand vid SLU, intervju 23 februari, 2006. 
Fredrik Andersson, lantbrukare, Åttersta gård, Vallentuna, intervju 27 februari, 2006. 
Staffan Ahrén, lantbrukare, Husa gård, Vallentuna, intervju 7 mars, 2006. 
Tom Rydström, lantbrukare, Lovö prästgård, Drottningholm, intervju 15 mars, 2006. 
Elin Rydström, Lovö prästgård, Drottningholm, intervju 15 mars, 2006. 
Catharina Elmsäter-Svärd, (m), riksdagspolitiker, telefonintervju 20 mars, 2006. 
 
 
Skriftliga källor 
 
Stöd till jordbruket 2006 – nyheter och översikt, 2006, Jordbruksverket 
Jordbruksverkets årsredovisning för räkenskapsåret 2005 
 
Internet och datorprogram 
 
www.farmsubsidy.org
En hemsida som bland annat drivs av journalister över hela Europa. De arbetar med att 
begära ut och offentliggöra alla tänkbara uppgifter om EU:s jordbrukspolitik. Detta gör de så 
länge som sekretesslagarna inte sätter käppar i hjulen. Namnuppgifter på alla svenska 
jordbrukare som får stöd finns med där. Jag har främst använt sidan för att få en adress till de 
bönder som jag velat intervjua. 
  
www.ne.se
Nationalencyklopedins internet-version. 
 
www.eniro.se
För telefonnummer och kartor. 
 
www.scb.se
Statistiska centralbyrån. 
 
www.husagard.se
Staffan Ahréns hemsida. 
 
www.sjv.se
Svenska jordbruksverkets hemsida. 
 
Route 66, 2004 
Kartprogram 
 
 
Övriga källor 
 
Jordbruksverkets statistiska enhet, som tog fram statistiska uppgifter och listor på alla som får 
miljöersättningar i Stockholms län. 
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