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OmvärldenSvenskt lantbruk i förändring
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Sverige  - Antal tha spannmål 
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Mot 1998 är 2006 en minskning på 23 %



Antal lantbruksföretag med 
mjölkproduktion
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Antal lantbruksföretag med slaktsvins-
produktion
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Toftaholm

• Omvärldsförändringarna sker överallt
– Internationaliseringen / Globaliseringen 
– Strukturrationalisering
– Arbetskraft och markarrenden dyrare
– Värdet av produktionen osäker
– Mer fluktuerande lönsamhet

• Nya produkter
• Nya förädlingsområden
• Nya direktiv – miljö – kvalitet - spårbarhet

Nya strukturer - nya frågor



Toftaholm

• När det är som svårast att finna 
finansiering av forskning och utveckling är 
behovet som störst !

Behovet av utvecklingsverksamhet



Hur skaffar vi oss ny kunskap ?
• Några exempel

– Lär oss av egna misstag och förhoppningsvis ändrar 
verksamheten till det bättre – men kanske också till 
det sämre

– Tittar på andra och härmar det som vi tror är bättre än 
det vi gör idag

– Arbetar aktivt med kunskapsinsamling, validering och 
implementering – ständig förbättring

Hur skaffar vi oss ny kunskap ?



Hur skaffar vi oss ny kunskap ?

• Ny förbättrad kunskap måste användas för att få
något värde

• All förändring är en aktiv process av individen –
det är inte alltid så lätt att ändra sitt beteende 
eller uppfattning

• Den svaga länken i överföring av kunskap är 
ofta kommunikation mellan givare och mottagare

Hur skaffar vi oss ny kunskap ?



Hur skaffar vi oss ny kunskap ?
• Tillgodose lantbrukets behov av förnyad kunskap för att producera 

bioråvaror för livsmedel, animalieproduktion och industri med höga 
krav på kvalitet och miljöhänsyn.

– Klarar vi detta idag ?
• Konkurrenskraft.
• Produktion av efterfrågade kvaliteter

– Tar lantbruket till sig den nya kunskapen ?

– Är den relevant i förhållande till behoven ?

Syftet med fältförsöken



FFE, Fältförsöken, SLF, SLU osv

Intresenterna

Lantbrukorg.
HS / Rådgivning
Handel
Livsmedelsind.
Myndigheter

Primär
Produktionen

Kommunikation



Toftaholm
• Det måste till ett bättre fokus på att identifiera behoven

• Fältförsöksverksamheten måste integreras mera med forskningen

• Forskning och utveckling måste integreras mer med intressenterna
– primärproduktion samt handel och förädling

• De stora framtida behoven måste identifieras och systematiskt 
bearbetas 

• Verksamheten måste liksom allt annat kvalitetsförbättras och 
effektiviseras 
– få ut mer värde av insatta medel
– Det behöver inte betyda mindre resurser. 

Sammanfattande kommentarer


