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De areella näringar som har störst betydelse i Gisla-
veds 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 eko-
nomi samt till att uppnå de nationella miljömålen. Med 
andra ord levererar de gröna näringarna nödvändiga 
råvaror som livsmedel, material och energi men fung-
erar också som förvaltare och utvecklare av landsbyg-
dens 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 be-
tydelse 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 jord-

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 egenproduce-
rat foder, köps nu in från maskinhandlare och bensin-

-
dukter 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 

jordbruket minskat i omfattning har många jordbru-
kare skaffat sig kompletterande sysselsättning.  Anting-
en genom anställning utanför den egna gården eller 
genom satsning på nya verksamheter inom det egna 

viktigare för företagarna än deras jord- och skogsbruk. 
Utanför de större tätorterna är lantbrukarna den 
största småföretagargruppen.

 Inledning
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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 jord-
brukspolitiken inom EU är en avreglerad, marknads-
orienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor 
styrd av konsumenters efterfrågan, klimat- och miljö-
mål och där hänsyn tas till djurskydd samt den globala 
utvecklingspolitiken. Ett hållbart nyttjande av naturre-
surser och en hållbar utveckling av jordbruksproduk-
tionen är också en del av visionen. Utöver livsmed-

råvara som jordbruket kan producera, exempelvis för 
energiproduktion.

En hållbar utveckling innebär en god ekonomisk ut-
veckling i samklang med miljön och det sociala livet. 
Det förekommer naturligt både samverkan och kon-

jordbruk ger ett öppet odlingslandskap, vilket är en 
samverkan mellan ekonomiska och miljömässiga mål. 
Samtidigt är jordbruket en belastning på miljön, vilket 

Jordbruket påverkar och påverkas i allra högsta grad 
av miljö- och naturvårdsfrågor. Det nationella mil-
jökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innebär mål-
sättningar för åkermarkens egenskaper, föroreningar, 
ekosystemtjänster, landskapets variation, genetisk 
variation, hotade arter och naturmiljöer, främmande 

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 orsa-
kar stora skador, framförallt på havre.

tätortsutbyggnad. Miljöbalkens grundläggande bestäm-
melser för hushållning med mark och vatten säger att 
”jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyg-
gelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan till-
godoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt, 
genom att annan mark tas i anspråk”. 

Jordbruk
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Jordbruket i Gislaveds kommun 
 

-
-

-

kommun.  Antalet jordbruksföretag i kommunen har 

-
bruksföretagen drivs som enskild näringsverksamhet. 
Mer än hälften av företagen inom dessa branscher har 

Det småbrutna landskapet i kommunen har föränd-
rats genom att många små inägor långt från bruk-

på att mark uppodlats. Vid en jämförelse mellan kartor 

En tydlig förändring som man också kan se är att 
rationaliseringen ger andra former på den brukade 
marken. Små åkerholmar och kantzoner försvinner. 

också att i hög grad hållas öppna. 

-

Under samma tidsperiod minskade arealen brukad 

Att en rationalisering skett i jordbruken visas också av 
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Jordbruks- och trädgårdsnäringen i kommunen sys-

av alla förvärvsarbetande. Medelåldern bland de yrkes-
verksamma inom jordbruk, skogsbruk och trädgård i 

4 år sedan 2002. Dessa siffror ligger i nivå med länet 
-

landsbygdsområden.

2012 omsatte jordbruksnäringen i Gislaveds kommun 

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

Företag med kor för mjölkproduktion 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 - -

Företag med höns 43 41 41 25 27

Företag med värpkycklingar - 4 5 - -

Företag med slaktkycklingar - - - - -

Företag med kalkoner 7 - - - -

Företag med hästar 94 - - 80 73

Mjölkproduktion bedrivs på ett fyrtiotal gårdar medan 
-

värphöns och ett sjuttiotal lantbruksföretag med hästar. 

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



8

Den har skett en stor ökning av antalet hästar i Sve-

näst hästtätaste i Europa. Det saknas statistik på kom-
munnivå men med Jönköpings läns siffror som ut-
gångspunkt borde det totala antalet hästar i Gislaveds 

Det utbredda intresset för hästar medför en stor ef-

och tjänster utvecklas och ger grund för ett allt större 
småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd. 
Hästen ger viktiga inkomster vid sidan av det traditio-
nella lantbruket vilket ger större möjlighet för männ-
iskor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbyg-
den. Hästintresset är dessutom för många en drivkraft 

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

är ett av två naturbruksgymnasier i länet. Skolan drivs 
-

ningar, 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 utveck-
ling av landsbygdsföretagande. 

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

Jordbruket och framtiden 

uttryck genom det så kallade landsbygdsprogrammet. 
Det nuvarande landsbygdsprogrammet löper från 
2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersätt-
ningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, 
hållbar utveckling och innovation är prioriterat. 

-
stöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning 
för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurväl-
färdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden 

-
programmet under perioden 2014–2020.

Miljön är ett annat politikområde med stor inverkan 
på förutsättningarna för jordbruket som näring.  Vat-
tenförvaltningen som bygger på EU:s ramdirektiv för 
vatten kan komma att få konsekvenser för jordbruket 
som är en verksamhet med stor påverkan på vatten-
kvaliteten. 

Framtida klimatförändringar kommer att påverka jord-
bruket i både positiv och negativ riktning. Jordbruket 
kommer till exempel att gynnas av längre vegetations-
perioder samtidigt som många skadeorganismer gyn-
nas av ett varmare klimat. 

mot färre och större lantbruksföretag. En sjunkande 
självförsörjningsgrad leder till att andelen importerade 
livsmedel stadigt ökar. 
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Skogen utgör en av landets viktigaste naturresurser. 
Skogsbruket har betydelse för sysselsättningen, fri-
luftslivet, energiförsörjningen, biologisk mångfald och 

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 till-
godose många av de behov som samhället har. Skogs-
marken rymmer också kulturminnen och lämningar 
från ett brukande ur historiskt perspektiv. 

Den svenska skogspolitiken har två jämställda mål; ett 

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 varia-
tionen i skogen ska säkras. Skogens kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden ska samtidigt 
värnas. 

Den skogspolitiska inriktningen sammanfattas i Skogs-
vårdslagens 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 
-

jökvalitetsmålet Levande skogar 
skogsmarkens egenskaper och processer, ekosystem-
tjänster, grön infrastruktur, genetisk variation, hotade 
arter och livsmiljöer, främmande arter och genotyper, 

-
miljövärden samt friluftsliv. 

Viltförvaltningen påverkar också skogsbruket till stor 

orsakar ett stort ekonomiskt bortfall för den svenska 
skogsnäringen. Stora arealer granskog planteras där-
för på marker där tall egentligen är lämpligare. Samti-
digt hör viltet och jaktmöjligheterna till skogsmarkens 
resurser. 

Skogsbruk
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Skogsbruket i Gislaveds kommun-
Skogen i Gislaveds kommun domineras av gran och 
tall men inslag av bok och ek förekommer – framfö-
rallt 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. 

-

-
-

procent av den produktiva arealen för att bevara höga 
miljövärden. Sådana frivilliga avsättningar ska omfatta 

med höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områ-
den med betydelse för rekreation och friluftsliv.

Skog kan också skyddas från konventionella skogs-
bruksåtgärder genom formellt områdesskydd där 
markägaren erbjuds ersättning utifrån skogens eko-

-
-

tal. Flera av naturreservaten i kommunen innehåller 
skogsmark.

-
arbetande. Det är en något högre nivå än i länet  

2012 omsatte skogsbruksnäringen i Gislaveds kom-

Skogsmarken i kommunen ägs av drygt 2 000 skogs-

privatägda brukningsenheterna ägs av personer som 
bor i Gislaveds kommun. Medelarealen per bruknings-
enhet är 44 ha.

-
den av skogsbruket i kommunen drastiskt i och med 
stormen Gudrun som orsakade de värsta stormska-

-
ningar och för många skogsägare ännu mer. Totalt röde 

och Kronobergs län blev hårdast drabbade av stor-

av kommunen i mycket större utsträckning än den 

-
run och drabbade följaktligen den norra kommunde-
len värst.

väl. En viktig skillnad jämfört med före stormen är 
att självföryngrad björk utgör en större andel av den 

ned i Gudrun var gran. Efter stormen diskuterades 
trädslagsval och skötselmetoder för att minska fram-
tida stormskador men den största delen av ytan åter-
planterades trots detta med gran.

Gislaveds kommun äger 1 800 ha skog varav ca 1 200 
ha är produktiv skogsmark. Den kommunalt ägda sko-
gen är i huvudsak tätortsnära och har stor betydelse 
ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt. Skogsbruket 

Ägoförhål-

landen

1000 

hektar

andel (%)  länet  riket

Allmänna 7 9 12 24

Privata AB 1 1 5 24

Övriga 

privata

66 89 84 52

Samtliga 74
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Skogsbruket och framtiden 
Klimatförändringen och globaliseringen är de två 
tunga faktorerna som kommer att påverka det fram-
tida 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 atmosfä-
ren 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 

liksom insektsangreppen. Granen fortsätter att do-
minera trädslagsvalet idag vilket innebär stora risker 
inför framtiden då granen är känslig för stormar, ska-
deinsekter och röta. 

Skogar kan anpassas till att tåla en viss stormpåfrest-
ning genom att bland annat utföra röjnings- och gall-
ringsarbetet tidigt. Stora arealer ungskog efter Gudrun 

stor risk att man även kommer efter med gallrings-
arbetet. 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 produ-
cerad, förnyelsebar energi.


