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Inledning
De areella näringar som har störst betydelse i Gislaveds kommun är jord- och skogsbruk. Förutom den
direkta påverkan på samhället och miljön är även den
indirekta påverkan stor. Jord- och skogsbruket bidrar
på olika sätt till produktion, sysselsättning och ekonomi samt till att uppnå de nationella miljömålen. Med
andra ord levererar de gröna näringarna nödvändiga
råvaror som livsmedel, material och energi men fungerar också som förvaltare och utvecklare av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden. Landskapet som
skapas genom brukandet av jord- och skogsbruksmark
är en resurs för såväl kommuninvånare som besökare
genom att erbjuda miljöer för boende, rekreation och
upplevelser.
Historiskt sett har de gröna näringarnas direkta betydelse för produktion, sysselsättning och ekonomi
minskat i takt med att den indirekta påverkan har
ökat. Efterkrigstidens snabba produktivitetsökning
har skett delvis genom avel och växtförädling men
även genom att många funktioner i äldre tiders jordEUXNKDUÁ\WWDWV|YHUWLOODQGUDQlULQJVJUHQDU,QRP
skogsbruket har exempelvis sysselsättningen minskat
kraftigt till följd av mekanisering. Medan många gårdar
tidigare var självförsörjande köps numera dessa varor
och tjänster in från andra sektorer. Dragkraft som
tidigare bestod av hästar som drevs av egenproducerat foder, köps nu in från maskinhandlare och bensinVWDWLRQHU,I|UlGOLQJVOHGHQKDUVDPPDXWYHFNOLQJVNHWW
,VWlOOHWI|UDWWVMlOYXWYHFNODPM|ONN|WWRFKWUlSURdukter är det främst mejerier, slakterier och sågverk
som står för dessa delar.
Jord- och skogsbruk bedrivs ofta i olika kombinationer,
men även verksamheter utanför de areella näringarna
NDQLQJnLMRUGEUXNDUQDVI|UHWDJDQGH,WDNWPHGDWW
jordbruket minskat i omfattning har många jordbrukare skaffat sig kompletterande sysselsättning. Antingen genom anställning utanför den egna gården eller
genom satsning på nya verksamheter inom det egna
I|UHWDJHW,PnQJDIDOOKDUVnGDQDYHUNVDPKHWHUEOLYLW
viktigare för företagarna än deras jord- och skogsbruk.
Utanför de större tätorterna är lantbrukarna den
största småföretagargruppen.
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Jordbruk
Jordbruket är en bas för en levande landsbygd. Det är
en sysselsättningsskapande näring och producent av
lokalt efterfrågade livsmedel och energiråvaror. Den
långsiktiga målsättningen för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor
styrd av konsumenters efterfrågan, klimat- och miljömål och där hänsyn tas till djurskydd samt den globala
utvecklingspolitiken. Ett hållbart nyttjande av naturresurser och en hållbar utveckling av jordbruksproduktionen är också en del av visionen. Utöver livsmedHOVSURGXNWLRQÀQQVGHWVWRUSRWHQWLDOLGHQI|UQ\EDUD
råvara som jordbruket kan producera, exempelvis för
energiproduktion.
En hållbar utveckling innebär en god ekonomisk utveckling i samklang med miljön och det sociala livet.
Det förekommer naturligt både samverkan och konÁLNWPHOODQGHVVDWUHGLPHQVLRQHU(WWH[HPSHOlUDWW
jordbruk ger ett öppet odlingslandskap, vilket är en
samverkan mellan ekonomiska och miljömässiga mål.
Samtidigt är jordbruket en belastning på miljön, vilket
LQQHElUHQNRQÁLNWPHOODQPnOHQ
Jordbruket påverkar och påverkas i allra högsta grad
av miljö- och naturvårdsfrågor. Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innebär målsättningar för åkermarkens egenskaper, föroreningar,
ekosystemtjänster, landskapets variation, genetisk
variation, hotade arter och naturmiljöer, främmande
DUWHUJHQHWLVNWPRGLÀHUDGHRUJDQLVPHUQDWXURFK
kulturmiljövärden, kultur- och bebyggelsemiljöer samt
friluftsliv.
Viltförvaltningen påverkar också förutsättningarna
för jordbruk.Vildsvin är numera det vilt som orsakar
störst skador på jordbruksgrödor i Sverige. Störst är
problemen i Götalands skogsbygder. Även älgen orsakar stora skador, framförallt på havre.
.RQÁLNWHUPHGMRUGEUXNVLQWUHVVHWNDQXSSNRPPDYLG
tätortsutbyggnad. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten säger att
”jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt,
genom att annan mark tas i anspråk”.
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Jordbruket i Gislaveds kommun

,*LVODYHGVNRPPXQÀQQVLGDJFDKDnNHUPDUN
DYODQGDUHDOHQ RFKKDEHWHVPDUN DY
ODQGDUHDOHQ ,-|QN|SLQJVOlQlUDYODQGDUHDOHQ
nNHURFKlUEHWHVPDUN3nULNVQLYnlUPRWVYDUDQGHVLIIURUnNHUPDUNRFKEHWHVPDUNcNHUDUHDOHQLNRPPXQHQKDUPLQVNDWPHGVHGDQ
RFKDUHDOHQEHWHVPDUNKDUPLQVNDWPHGVHGDQ
'HWVW|UVWDVDPPDQKnOOQDMRUGEUXNVRPUnGHWL
NRPPXQHQÀQQVV|GHURP5HIWHOHGlUGHE|UGLJDVWH
PDUNHUQDÀQQV
+XYXGGHOHQDYnNHUDUHDOHQ FD EUXNDVVRPVOnWWHURFKEHWHVYDOODYnNHUDUHDOHQLNRPPXQHQ
EUXNDVHNRORJLVNWYLONHWlUOlJUHlQEnGHOlQHW  
RFKULNHW  

0HOODQRFKPLQVNDGHDQWDOHWMRUGEUXNVI|UHWDJPHGPHUlQKHNWDUnNHUPDUNPHG
Under samma tidsperiod minskade arealen brukad
nNHUPHG0HGDQGUDRUGKDUGHQJHQRPVQLWWOLJD
DUHDOHQEUXNDGnNHUSHUI|UHWDJ|NDWYDUFD
DYGHQEUXNDGHnNHUDUHOHQDUUHQGHUDG
Att en rationalisering skett i jordbruken visas också av
DWWPHOODQRFKKDUDQWDOHWODQWEUXNVI|UHWDJ
VRPEUXNDU²KHNWDUPLQVNDWPHGFDI|UHWDJ
6DPWLGLJWKDUDQWDOHWVRPEUXNDUPHUlQKD|NDW
IUnQI|UHWDJWLOO

'HWÀQQVXQJHIlUMRUGEUXNVI|UHWDJL*LVODYHGV
kommun. Antalet jordbruksföretag i kommunen har
PLQVNDWPHGVHGDQ8QGHUVDPPDSHULRG
KDUDQWDOHWI|UHWDJLOlQHWPLQVNDWPHGRFKLULNHW
VRPKHOKHWPHG0DMRULWHWHQDYMRUGRFKVNRJVbruksföretagen drivs som enskild näringsverksamhet.
Mer än hälften av företagen inom dessa branscher har
IXQQLWVLPLQVWnU
Det småbrutna landskapet i kommunen har förändrats genom att många små inägor långt från brukQLQJVFHQWUXPKDUYX[LWLJHQPHQH[HPSHOÀQQVRFNVn
på att mark uppodlats.Vid en jämförelse mellan kartor
IUnQWDOHWRFKWDOHWNDQPDQDYOlVDGHWWD
En tydlig förändring som man också kan se är att
rationaliseringen ger andra former på den brukade
marken. Små åkerholmar och kantzoner försvinner.
cNHUPDUNHQPLQVNDUPHQGH|SSQD\WRUQDIRUWVlWWHU
också att i hög grad hållas öppna.

Hestra

´

GISLAVED
Anderstorp

Burseryd
Smålandsstenar

Skeppshult

Broaryd
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Reftele

Teckenförklaring
Åker

Jordbruks- och trädgårdsnäringen i kommunen sysVHOVlWWHUFDSHUVRQHUYLONHWPRWVYDUDUGU\JW
av alla förvärvsarbetande. Medelåldern bland de yrkesverksamma inom jordbruk, skogsbruk och trädgård i
*LVODYHGVNRPPXQlUnUYLONHWlUHQ|NQLQJPHG
4 år sedan 2002. Dessa siffror ligger i nivå med länet
RFKULNHW-RUGEUXNVNRJVEUXNRFKÀVNHVWnUWLOOVDPPDQVI|UDYDQWDOHWDUEHWVSODWVHULNRPPXQHQV
landsbygdsområden.

2012 omsatte jordbruksnäringen i Gislaveds kommun
FDPLOMRQHUNURQRURFKWUlGJnUGVQlULQJHQFD
PLOMRQHUNURQRU'HWPRWVYDUDUFDDYGHQWRWDOD
RPVlWWQLQJHQLNRPPXQHQ3nQDWLRQHOOQLYnELGUDU
MRUGEUXNHWPHGFDDY%13
1lUGHWJlOOHUODQWEUXNVI|UHWDJPHGGMXUVnKDUGHQ
största procentuella minskningen skett bland företag
med slaktsvin, suggor, mjölkkor och höns. Fårföretagen
står för den minsta minskningen.
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Antal företag med husdjur fördelat på olika
djurslag

2003

2005

2007

2010

2013

67

58

52

47

41

Företag med kor för uppfödning av kalvar

125

131

119

115

106

Företag med kvigor, tjurar och stutar

239

221

197

188

167

Företag med kalvar, under 1 år

226

206

195

172

160

Företag med baggar och tackor

54

42

44

47

52

Företag med lamm

45

40

39

42

44

Företag med galtar för avel

4

3

6

-

-

Företag med suggor för avel

7

4

5

-

4

Företag med slaktsvin, 20 kg och däröver

9

6

5

-

3

Företag med smågrisar, under 20 kg

3

3

-

-

43

41

41

25

27

Företag med värpkycklingar

-

4

5

-

-

Företag med slaktkycklingar

-

-

-

-

-

Företag med kalkoner

7

-

-

-

-

94

-

-

80

73

Företag med kor för mjölkproduktion

Företag med höns

Företag med hästar

Mjölkproduktion bedrivs på ett fyrtiotal gårdar medan
GHWÀQQVGU\JWKXQGUDI|UHWDJPHGGLNRUI|UXSSI|GQLQJDYNDOYDUDYQ|WNUHDWXUHQLNRPPXQHQlU
HNRORJLVND'HWÀQQVHWWNQDSSWWUHWWLRWDOI|UHWDJPHG
värphöns och ett sjuttiotal lantbruksföretag med hästar.
1lUGHWJlOOHUDQWDOHWGMXUKDUInUHQRFKQ|WNUHDWXUHQ
ökat i antal medan svin och fjäderfä minskat kraftigt i
antal mellan 2002 och 2014.
Antal husdjur i
Gislaveds kommun

2002

2014

Förändring
(%)

i länet

i riket

Nötkreatur

10 538

11 586

+ 10

-4

- 10

varav mjölkkor

2 760

3 019

+9

- 10

- 18

Slaktsvin

2 607

1 533

- 41

- 47

- 17

Avelssuggor

625

63

- 90

- 73

- 24

Får och lamm

1 607

2 700

+ 68

+ 37

+ 39

Fjäderfä (ej värpkycklingar)

11 437

1 708

- 85

+ 11

+ 35
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Den har skett en stor ökning av antalet hästar i SveULJH HQIHPIDOGLJ|NQLQJVHQDVWHI\UWLRnUHQ RFKLGDJ
ÀQQVFDKlVWDULODQGHWVRPGlUPHGlUGHW
näst hästtätaste i Europa. Det saknas statistik på kommunnivå men med Jönköpings läns siffror som utgångspunkt borde det totala antalet hästar i Gislaveds
NRPPXQOLJJDSnPHOODQRFKVW

6WRUD6HJHUVWDG1DWXUEUXNVFHQWUXPXWDQI|U5HIWHOH
är ett av två naturbruksgymnasier i länet. Skolan drivs
DY5HJLRQ-|QN|SLQJVOlQRFKKDUJ\PQDVLHXWELOGningar, gymnasiesärskola och vuxenutbildningar inom
lantbruk, skog, maskinmekanik och hund. Förutom
utbildning, är naturbruksgymnasiet också en regional
mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och
andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.

Det utbredda intresset för hästar medför en stor efWHUIUnJDQSnYDURURFKWMlQVWHU1\DSURGXNWHU\UNHQ
och tjänster utvecklas och ger grund för ett allt större
småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd.
Hästen ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket vilket ger större möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästintresset är dessutom för många en drivkraft
I|UDWWÁ\WWDIUnQVWDGWLOOODQGVE\JG

Gislaveds kommun äger ca 100 ha åker- och betesmark. Den kommunala jordbruksmarken är i huvudsak
utarrenderad.

Jordbruket och framtiden

(8VJHPHQVDPPDMRUGEUXNVSROLWLN&$3 &RPPRQ
$JULFXOWXUDO3ROLF\ KDUHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVHI|U
GHWVYHQVNDMRUGEUXNHWVXWYHFNOLQJ&$3NRPPHUWLOO
uttryck genom det så kallade landsbygdsprogrammet.
Det nuvarande landsbygdsprogrammet löper från
2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö,
hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Hästen bidrar i stor utsträckning till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och
skönhetsvärden. Markerna brukas och slås för att ge
hästfoder men hästarna bidrar också genom betning
till att hålla landskapet öppet.

,ODQGVE\JGVSURJUDPPHWLQJnUI|UHWDJVVW|GSURMHNWstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning
för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden
RFKHUVlWWQLQJDUQDÀQDQVLHUDVJHPHQVDPWDY6YHULJH
RFK(8'HWÀQQVPLOMDUGHUNURQRULODQGVE\JGVprogrammet under perioden 2014–2020.
Miljön är ett annat politikområde med stor inverkan
på förutsättningarna för jordbruket som näring. Vattenförvaltningen som bygger på EU:s ramdirektiv för
vatten kan komma att få konsekvenser för jordbruket
som är en verksamhet med stor påverkan på vattenkvaliteten.
Framtida klimatförändringar kommer att påverka jordbruket i både positiv och negativ riktning. Jordbruket
kommer till exempel att gynnas av längre vegetationsperioder samtidigt som många skadeorganismer gynnas av ett varmare klimat.
1XYDUDQGHWUHQGHULGHWVYHQVNDODQWEUXNHWSHNDU
mot färre och större lantbruksföretag. En sjunkande
självförsörjningsgrad leder till att andelen importerade
livsmedel stadigt ökar.
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Skogsbruk
Skogen utgör en av landets viktigaste naturresurser.
Skogsbruket har betydelse för sysselsättningen, friluftslivet, energiförsörjningen, biologisk mångfald och
HQOHYDQGHODQGVE\JG1lUHWWHNRORJLVNWKnOOEDUW
samhälle ska uppnås har skogen en särskilt viktig roll.
En stor del av landets biologiska mångfald är knuten
till skogsmiljöer och skogen som naturresurs kan tillgodose många av de behov som samhället har. Skogsmarken rymmer också kulturminnen och lämningar
från ett brukande ur historiskt perspektiv.
Den svenska skogspolitiken har två jämställda mål; ett
SURGXNWLRQVPnORFKHWWPLOM|PnO3URGXNWLRQVPnOHW
innebär att skogen och skogsmarken ska utnyttjas
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt
god avkastning. Miljömålet innebär att skogsmarkens
naturgivna produktionsförmåga ska bevaras samt att
den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen ska säkras. Skogens kulturmiljövärden
samt dess estetiska och sociala värden ska samtidigt
värnas.
Den skogspolitiska inriktningen sammanfattas i Skogsvårdslagens portalparagraf som slår fast att ”Skogen
är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt
som den biologiska mångfalden behålls.Vid skötseln ska
hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Även skogsbruket påverkas av och påverkar många
PLOM|RFKQDWXUYnUGVIUnJRU,QRPGHWQDWLRQHOODPLOjökvalitetsmålet Levande skogar ÀQQVPnOVlWWQLQJDUI|U
skogsmarkens egenskaper och processer, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, genetisk variation, hotade
arter och livsmiljöer, främmande arter och genotyper,
JHQHWLVNWPRGLÀHUDGHRUJDQLVPHUQDWXURFKNXOWXUmiljövärden samt friluftsliv.
Viltförvaltningen påverkar också skogsbruket till stor
GHO%HWHVVNDGRUSnWDOORUVDNDGHDYIUDPI|UDOOWlOJ
orsakar ett stort ekonomiskt bortfall för den svenska
skogsnäringen. Stora arealer granskog planteras därför på marker där tall egentligen är lämpligare. Samtidigt hör viltet och jaktmöjligheterna till skogsmarkens
resurser.
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Skogsbruket i Gislaveds kommunSkogen i Gislaveds kommun domineras av gran och
tall men inslag av bok och ek förekommer – framförallt i de södra kommundelarna. Skogsmarksarealen i
Gislaveds kommun är ca 74 000 ha vilket motsvarar
två tredjedelar av landarealen. Andelen produktiv
skogsmark i kommunen är därmed densamma som
i länet men högre än för riket som helhet där drygt
halva arealen utgörs av produktiv skogsmark.

Ägoförhål- 1000
landen
hektar

andel (%)

länet

riket

Allmänna

7

9

12

24

Privata AB 1

1

5

24

Övriga
privata

66

89

84

52

Samtliga

74

cUYDUFDKDDYGHQSURGXNWLYDVNRJVPDUNVDUHDOHQLNRPPXQHQPLOM|FHUWLÀHUDGHQOLJW)6&
)RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO 6NRJNDQRFNVnFHUWLÀHUDVJHQRP3()&RFKPnQJDVNRJVlJDUHlUGXEEHOFHUWLÀHUDGH(QFHUWLÀHUDGVNRJVlJDUHVNDXQGDQWDIHP
procent av den produktiva arealen för att bevara höga
miljövärden. Sådana frivilliga avsättningar ska omfatta
PLQVWKDVDPPDQKlQJDQGHSURGXNWLYVNRJVPDUN
med höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv.
Skog kan också skyddas från konventionella skogsbruksåtgärder genom formellt områdesskydd där
markägaren erbjuds ersättning utifrån skogens ekoQRPLVNDYlUGH1DWXUYnUGVDYWDOELRWRSVN\GGRFK
QDWXUUHVHUYDWlUQnJUDH[HPSHOSnIRUPHOOWVN\GG,
*LVODYHGVNRPPXQlUKDDYVNRJVPDUNHQVN\GGDGJHQRPELRWRSVN\GGRFKKDYLDQDWXUYnUGVDYtal. Flera av naturreservaten i kommunen innehåller
skogsmark.
'HWÀQQVFDVNRJVEUXNVI|UHWDJLNRPPXQHQ
6NRJVEUXNHWLQNOXVLYHMDNWV\VVHOVlWWHUNQDSSW
SHUVRQHUYLONHWPRWVYDUDUQlVWDQDYDOODI|UYlUYVarbetande. Det är en något högre nivå än i länet
 RFKLULNHWVRPKHOKHW  
2012 omsatte skogsbruksnäringen i Gislaveds komPXQFDPLOMRQHUNURQRUYLONHWPRWVYDUDUNQDSSW
DYGHQWRWDODRPVlWWQLQJHQLNRPPXQHQ
Skogsmarken i kommunen ägs av drygt 2 000 skogslJDUHDYGHVVDlUNYLQQRURFKPDMRULWHWHQDYGH
privatägda brukningsenheterna ägs av personer som
bor i Gislaveds kommun. Medelarealen per brukningsenhet är 44 ha.
1DWWHQPHOODQRFKMDQXDULI|UlQGUDGHVELOden av skogsbruket i kommunen drastiskt i och med
stormen Gudrun som orsakade de värsta stormskaGRUQDQnJRQVLQ,*|WDODQGI|OOWUHQRUPDODnUVDYYHUNningar och för många skogsägare ännu mer. Totalt röde
GHWVLJRPPLOMRQHUVNRJVNXELNPHWHU-|QN|SLQJV

och Kronobergs län blev hårdast drabbade av storPHQ,*LVODYHGVNRPPXQGUDEEDGHVGHQV|GUDGHOHQ
av kommunen i mycket större utsträckning än den
QRUUD,MDQXDULIlOOGHVWRUPHQ3HUPLOMRQHU
VNRJVNXELNPHWHU3HUGURJIUDPOlQJUHQRUUXWlQ*XGrun och drabbade följaktligen den norra kommundelen värst.
cWHUEHVNRJQLQJHQHIWHU*XGUXQRFK3HUKDUO\FNDWV
väl. En viktig skillnad jämfört med före stormen är
att självföryngrad björk utgör en större andel av den
IUDPWLGDVNRJHQ FDMlPI|UWPHGFDI|UH
VWRUPHQ 8QJHIlUSURFHQWDYGHWUlGVRPEOnVWH
ned i Gudrun var gran. Efter stormen diskuterades
trädslagsval och skötselmetoder för att minska framtida stormskador men den största delen av ytan återplanterades trots detta med gran.
Gislaveds kommun äger 1 800 ha skog varav ca 1 200
ha är produktiv skogsmark. Den kommunalt ägda skogen är i huvudsak tätortsnära och har stor betydelse
ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt. Skogsbruket
lUFHUWLÀHUDWHQOLJW3()&RFK)6&
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Reftele

Teckenförklaring
Sveaskogs mark
Kyrkans mark

Skogsbruket och framtiden

Klimatförändringen och globaliseringen är de två
tunga faktorerna som kommer att påverka det framtida skogsbruket.
Skogen har långa omloppstider och klimatet kommer
sannolikt att hinna ändras påtagligt för den skog som
planteras idag. Skogsbruket kommer att gynnas av en
kraftigt ökad tillväxt i och med högre temperaturer,
längre vegetationsperioder, ökad koldioxid i atmosfären och kortare omloppstider.
Samtidigt kommer klimatförändringarna att orsaka en
del problem för skogsbruket. Minskad tjälförekomst
och fuktigare marker kommer att försvåra drivning,
avverkning och transport av timmer vintertid medan
torrare perioder sommartid kommer att öka risken
I|UVNRJVEUDQG5LVNHUQDI|UVWRUPIlOOQLQJWURV|ND

liksom insektsangreppen. Granen fortsätter att dominera trädslagsvalet idag vilket innebär stora risker
inför framtiden då granen är känslig för stormar, skadeinsekter och röta.
Skogar kan anpassas till att tåla en viss stormpåfrestning genom att bland annat utföra röjnings- och gallringsarbetet tidigt. Stora arealer ungskog efter Gudrun
lUIRUWIDUDQGHRU|MGDRFKLGHVVDVNRJDUÀQQVGHWHQ
stor risk att man även kommer efter med gallringsarbetet. Stormen Gudrun och efterföljande stormar
kommer därför att påverka skogsbruket i kommunen
under lång tid framöver.
Klimat- och energipolitiken är ett annat politikområde
som kommer att ha stor inverkan på skogsbruket i
framtiden då skogen är en stor källa till lokalt producerad, förnyelsebar energi.
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