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ter bakom och förutsättningar för
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Med utgångspunkt i ett kontextuellt landskapsperspektiv bidrar denna
bok med ökad kunskap om jordbruksmarkens betydelse, hur den används
och förändras. Arbetet ger också ett bidrag till diskussionen om den
offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka jordbruksmarkens
förändring. Avhandlingen belyser för- och nackdelar med olika sätt att
organisera och fördela ansvar i den offentliga förvaltningen. Detta ska ses
som ett försök att skapa ökad dialog kring grunderna och metoderna för
markanvändningsbeslut. Det finns behov av att tydliggöra den kunskap,
de antaganden och värderingar som beslut om markanvändning bygger på
för att skapa mer transparanta beslutsprocesser.
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Varför förändras då jordbruksmark till annan markanvändning, såsom
skog, infrastruktur, bostäder, handel och industri? Vilka är drivkrafterna
som orsakar jordbruksmarkens förändring och skiljer de sig åt mellan
olika bygder och länder? Genom fallstudier i både glesbygd och
tätortsnära områden i Sverige och i Norge analyseras i detta arbete
drivkrafter och deras påverkan på jordbruksaktiviteter. Dessutom
undersöks likheter och skillnader i förutsättningarna för offentlig styrning
att påverka jordbruksmarkens förändring.
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Jordbruksmark är en livsnödvändig resurs. Människors jordbruksaktiviteter bidrar bland annat med livsmedel, material och energi. Sedan
1950-talet har jordbruksmarken på den Skandinaviska halvön (Sverige och
Norge) minskat. Utifrån ett långsiktigt hållbart och globalt perspektiv är
denna förändring problematisk, då de fysiska förutsättningarna för
produktion här är goda. Särskilt hårdgörande av jordbruksmark till asfalt
och betong är ett problem då denna förändring i princip är oåterkallelig.
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