L A N D S B YG D S M O D U L

INTRODUKTION
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ordbruket har en central plats vårt liv. Huvudmålet för jordbrukare i EU
är att producera ett tillförlitligt utbud av hälsosamma livsmedel med hög
kvalitet. Men jordbruk handlar inte bara om mat. Jordbruk handlar om landsortssamhällen och om människorna som bor där. Jordbruk handlar också om vår landsbygd
och de värdefulla naturresurser som finns där. Utan jordbruk skulle många landsbygdssamhällen ha svårt att överleva, och i områden där jordbruket är särskilt utsatt – som
i kuperad terräng, bergsområden och avlägsna områden – skulle det bli problem med
avfolkning.

Det finns en mängd olika slags jordbruk i EU, till exempel intensivjordbruk, traditionellt jordbruk och ekologiska gårdar. Den vanligaste typen av jordbruk är familjeföretag, som ofta förs vidare från generation till
generation. De flesta av dem är relativt små. Genomsnittsgården i EU är cirka 12 hektar (motsvarar cirka
20 fotbollsplaner). I USA är genomsnittsstorleken cirka 180 hektar! Jordbrukare håller landsbygden levande
och upprätthåller ett lantligt sätt att leva. Samtidigt ger de oss EU-medborgare råvaror och allmänna nyttigheter. Marknaden betalar inget för de allmänna nyttigheterna, och det är därför inte mer än rätt att
jordbrukarna får ersättning via den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) för att ge oss – allmänheten –
dessa värdefulla och oersättliga nyttigheter. Jordbrukarna får därför ekonomiskt stöd via GJP, så att de kan
fortsätta bruka marken och därmed förse oss med livsmedel samt bevara landskapet, landsbygdens utveckling, våra naturresurser och kulturarvet.
Jordbruk är en viktig ekonomisk verksamhet för de flesta av EU:s landsbygdsområden. Nära 44 miljoner
människor arbetar i den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, på gårdar och i relaterade sektorer, levererar
insatsvaror till jordbruket i form av exempelvis jordbruksutrustning och maskiner, alternativt arbetar med
livsmedelsförädling, distribution eller i livsmedelshandeln. Jordbruket och livsmedelsindustrin står tillsammans
för ungefär 7 % av bruttonationalprodukten (BNP) i EU och det innebär att framtiden är ljus, med möjligheter
för dina elever.

I denna modul kommer eleverna att få utforska:
▶ Hur EU stöder jordbrukare som vårdar landskapet åt oss och hur hela samhället – nu och i framtiden – har nytta av en landsbygd som är väl förvaltad och omhändertagen (se arbetsbladet
”Landsbygdens beskyddare”).
▶ Hur EU hjälper jordbrukarna att vara mer produktiva samt modernisera och förbättra sina teknikkunskaper (se arbetsbladet ”Den moderna jordbrukaren”).
▶ Hur EU ger stöd åt unga jordbrukare och karriärval inom jordbruket (se arbetsbladet ”Unga
jordbrukare”).

Förslag på projekt i den här modulen
är ett besök på en gård med
djuruppfödning.
Detaljerad statistik om jordbruk runtom i EU finns på  
▶ Jordbruksdata – EU:s medlemsstater

Ytterligare resurser
⇢ EU:s jordbrukskarta
⇢ Faktablad om GJP
⇢ Ordlista

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_en.htm

▶ Jordbruksdata för EU
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
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