Landbruget, dets betydning og problemer
De tider, da landbruget var det dominerende erhverv målt på produktion og beskæftigelse, er endelig slut.
Men erhvervet har stadig helt centrale roller at spille som eksporterhverv og som landskabsforvalter. Og de to roller er svære at forene.
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Note 1 Bløde værdier i landbruget er en lidt løs betegnelse
for det, økonomer kalder positive eksternaliteter og offentlige goder, se Kærgård, 2003.
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Tendenser i udbuddet
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Tendenser i efterspørgslen
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