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INTRODUKTION

Energi, livsmedel
och företagande 2015

F

ör fem år sedan
antog LRFs Riksförbundsstämma
en livsmedelsstrategi med sikte på
2020. De närmaste 15 åren
innan dess hade svensk livsmedelsproduktionen krymp
med två procent om året.
Därför ansågs det djärvt
med ett mål om en procent
tillväxt per år fram till 2020.
Efter fem år vet vi att det
inte bara har gått att uppnå
målet utan också överträffa
det. Med siktet inställt på
2030 har LRF därför höjt
ambitionen till en årlig tillväxt på tre procent per år.
Utvecklingen under 2015
är däremot en blandning av
vin och vatten som sammanlagt resulterade i nolltillväxt. Den svenska matproduktionen varken växte

eller krympte. Man kan säga
att det låga priset på mjölk
och sockerbetor raderade ut
en stark tillväxt för en rad
andra produktionsgrenar.
Precis som mjölkproducenterna har de som producerar förnybar energi under
2015 haft låga priser att
tampas mot. Intresset för investeringar har minskat och
i undersökningar uppger
färre att de är nöjda med
lönsamheten i sitt energiföretagande. Medvetenheten
om energifrågornas ekonomiska betydelse är dock stor
bland medlemmarna, vilket
gjort att många har ökat sin
egenförsörjning av energi.
Det är ute på gårdarna som
de verksamheter pågår som
vi mäter och följer upp i den
här rapporten och i dess
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föregångare. Och det är när
tillräckligt många ökar sin
omsättning tillräckligt mycket
som vi kan konstatera att de
gröna näringarna i Sverige
växer. LRFs roll handlar om
att skapa förutsättningar för
medlemmarna att utveckla
sina företag. Det sker på
bred front och på många
olika nivåer. Satsningarna
på företagsutveckling med
bland annat Lean Lantbruk
och digitala utbildningar har
tagits emot väl och byggs på
efterhand. I regionerna äger
också många fysiska möten
och seminarier rum.
I den här rapporten sammanfattar vi utvecklingen
under 2015. Ur dessa fakta
finns det, trots mjölkkris
och låga energipriser, goda
möjligheter att hämta
arbetslust och framtidstro.
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ENERGI

Mer energi för eget bruk när
marknad och politik viker
Låga energipriser pressar lönsamheten i energiföretagandet.
Allt fler satsar på egenförsörjning med förnybar energi.
Bioekonomin skapar hopp om nya marknader.

U

nder 2015 antog
LRF två nya mål
för sitt arbete med
energi. Ett är att
senast år 2030 ska
80 procent av medlemmarna
uppleva att de har god
lönsamhet i sina energiaffärer. Det andra målet är att
25 procent fler än 2013 ska
satsa på energi innan 2030.
Målsättningarna för arbetet med energi skiljer sig en
hel del från de för livsmedel.
Det beror på att energimarknaderna är omogna tillväxtmarknader där det saknas
mått och statistik för en
uppföljning av till exempel
omsättning och producerade
volymer.
Redan nu går det att se
utvecklingen i förhållande till
de nya målen. Under 2009
uppgav 52 procent att de
upplevde lönsamheten i sina
energiaffärer som god. I januari 2016 var samma siffra 25
procent, en kraftig nedgång
och långt ifrån målet om 80
procents nöjdhet. Resultatet
ska ses i ljuset av att energipriserna har varit mycket låga
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de senaste åren. Såväl bioenergins värmemarknad som
vindens, solens och vattenkraftens elmarknad har präglats av låga priser. Detsamma
gäller biogasen och värmen
och elen från kraftvärmeproduktionen. Låga priser på el
beror på att vi har fått mer
förnybar energi i systemen
och att kostnaden för den
har sjunkit. Trots detta är 60
procent av de företagare som
investerat i energi nöjda med
sin investering. Ett skäl kan
vara att de sätter värde på de
positiva miljöeffekterna och
av att ha blivit mindre beroende av inköpt energi.
Målet om att 25 procent flera
av medlemsföretagen ska satsa
på energi har på samma sätt
som målet om den upplevda
lönsamheten utmanats av de
låga energipriserna. Basåret
för målet är satt till 2013 då
det fanns 8 181 företagare
som satsade på energi. I januari 2016 hade den siffran
sjunkit med 20 procent.
Nedgången är ungefär lika för
olika energislag och förklaras
sannolikt av en kombination

av färre energiföretagare och
att LRFs medlemsantal har
sjunkit under samma period.
Detsamma gäller hur många
som har svarat att de har
utvecklingsbara energiverksamheter.
Den grupp där störst antal
företag har fallit ifrån är
energiföretagare med råvara
från skogen. Det förklaras
av att varma vintrar och låga
elpriser har gjort att efterfrågan på ved, flis och pellets
har minskat. Men också de
som producerar vattenkraftel och vindel har blivit färre.
En biobaserad ekonomi
utgår ifrån biologiska
produkter och processer
och de innovationer, den
utveckling, produktion och
användning som härleds dit.
Syftet med en biobaserad
ekonomi är att ersätta fossilt
baserade produkter med
produkter av förnybara råvaror. LRF fortsätter att arbeta
för en nationell strategi för
en biobaserad ekonomi där
närings-, miljö- och landsbygdspolitiken samordnas.
Frågan vinner alltmer
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även framöver.

ENERGI

ENERGI

acceptans och börjar ses
som en av grundstenarna för
hållbar utveckling. LRF är
engagerat i flera forskningsoch innovationsprojekt för
att utveckla bioekonomins
marknader.
Det finns stora variationer
mellan olika energislag i
LRFs kartläggning av utvecklingsbara verksamheter inom
energi. Dessutom behöver
energisatsningar inte bara
vara produktion och försäljning av energi. Det kan
också handla om att spara
energi eller byta energislag i
det egna företaget
Många av LRFs medlemmar
har effektiviserat sin energianvändning genom ändrade
vanor och teknikbyten. Den
fossila energin fasas ut och
flera pionjärer närmar sig en
nära nog hundraprocentig
försörjning med hemmaproducerad förnybar energi.
Ett sätt att mäta satsningar
inom energiområdet kan
vara att se i vilken grad förnybar energi används på går-

den. Här visar det sig att en
tredjedel använder förnybar
elenergi och att tre av fyra
har slutat använda fossil energi för värme. Drivmedel till
arbetsmaskiner är svårare att
byta ut då tillgängligheten till
kostnadseffektiva alternativ
till dieseln behöver utvecklas.
Vad gäller planerade satsningar inom energiområdet
ligger solel i topp där 62
procent av LRFs medlemmar
har investeringsplaner. På ett
övergripande plan uppger
40 procent att de har en strategi för energin i företaget.
Det kan innefatta att producera energi till försäljning
eller eget bruk eller effektivisera användningen.
Frågor om energin på
svenska gårdar utgår till stor
del från vad som är lönsamt,
men styrs också av intresse
för miljöeffekter och en
strävan efter självförsörjning.
Många uttrycker också ett
intresse för mera kunskap
om energi, gärna i form av

ANTAL ENERGIVERKSAMHETER
ANTAL UNIKA ENERGIFÖRETAGARE

12000
12000

51 % 75 %
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DIAGRAM 1. Diagrammet visar energiföretagandet bland LRFs medlemmar. Många har mer än en energiverksamhet.
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LRF har i arbetet med
energifrågorna fokuserat på
i tur och ordning företagsutveckling, näringspolitiks
påverkan, annan opinionsbildning, forskning och
utveckling och marknadsfrågor i bred bemärkelse.
Eftersom tekniken utvecklas
snabbt har det varit viktigt
och nödvändigt för LRF att
förhålla sig neutralt till olika
energislag och tekniker. Då
LRFs arbete har krav på sig
att skapa omedelbar medlemsnytta var satsningen på
Goda affärer på förnybar
energi logisk.
Över 10 000 har deltagit
och 332 utvecklade företagssamarbeten inom
främst biogas och vindkraft.
272 företagare effektiviserade och ställde om till
förnybart på gårdsnivå och
många fler fick kunskap
och inspiration. Det är tydliga effekter av arbetet med
energistrategin i både nya
affärer och fortsatt omställning.

På den internationella
arenan har mycket hänt
under 2015. EUs nya projekt
med att skapa en Energiunion har tagit fart. Målet är
att självförsörjningsgraden
på förnybar energi ska öka
och att medlemsländernas
energimarknader integrerar
på ett bättre sätt. Integrationen avser såväl infrastruktur
som regelverk och politiska
spelregler. I det arbetet har
LRF varit med och påverkat
i många olika sammanhang. Världens länder har
också enats om ett bindande
klimatavtal. Det avtalet har
redan visat sig ha effekt på
investeringarna i förnybar
energi världen över.
Politiken i Sverige har inte
gjort så stor skillnad efter
valet. En energikommission
är sammansatt med syftet att
förhandla fram en långsiktig blocköverskridande
energipolitik. Hittills har
fokus mest legat på elförsörjningen.
LRF har fört samtal med

Energikommissionen, främst
genom dess ordförande, energiminister Ibrahim Baylan.
Regeringen har startat initiativet Ett fossilfritt Sverige som
LRF har ställt sig bakom.
LRFs mål är att Sverige ska
nå minst 75 procent förnybar energi innan 2030.
De långsiktiga spelregler
som bidrar till ett bättre
investeringsklimat är ännu
inte på plats. De positiva nyheterna består i ett nytt stöd
för biogasproduktion från
gödsel samt ett investeringsstöd för installation av solceller. Politiken har misslyckats
vad gäller att få på plats
långsiktiga spelregler och
styrmedel för mer förnybara
drivmedel.
LRFs mål kan nås till
2030. Men mycket hänger
dock på att partierna enas
om en stabil politik och
EUs regler inte hindrar
utvecklingen. LRF har en
viktig uppgift i att följa och
påverka den utvecklingen

LRF driver på för mer hållbar energi i samhället

FÖRNYBAR
ENERGI
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Energimarknaderna ligger
inte bara lågt, de svänger
också snabbt upp och ned.
Råoljepriset sjönk från 115
dollar per fat vid mitten av
2014 till under 50 dollar i
slutet av året. Under första
kvartalet 2015 gick den upp
igen till 60 dollar för att i
slutet ha sjunkit under 40
dollar per fat.
De låga priserna beror på
en kombination av låg efterfrågan och hög produktion.
Också priset på kol och gas
är lågt. I Sverige har det
dessutom varit god tillgång
till vatten i vattenkraftverken och en mild vinter.
Allt detta sätter press på de
priser som lantbruksföretagarna möter när de ska
sälja energi i olika former.
De låga priserna medför
självklart att intresset för
energisatsningar minskar.
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DIAGRAM 2. Diagrammet visar LRFs mål till 2030 för andelen
förnybar energi totalt och för biodrivmedel av inhemsk råvara.

DET MÅL som LRF
driver näringspolitiskt
är 75 procent andel
förnybar energi till 2030.
Utgångsläget är satt till
2012 då andelen var 51
procent. Ännu ett mål
är 25 procents andel
biodrivmedel av inhemsk
råvara till 2030. Här är
utgångsläget 8 procent

(2012). Transportsektorn är den största
användaren av fossila
bränslen och kommer
fortsatt att vara det om
inte långsiktiga politiska
spelregler kommer på
plats. Därför har LRF valt
att sätta ett särskilt mål
för biodrivmedel. Det är
framförallt åtgärder inom

denna sektor som får effekt på fossilberoendet.
Om till exempel 20 TWh
inhemskt producerade
biodrivmedel skulle ersätta bensin och diesel
skulle Sveriges importberoende minska med
40 procent jämfört med i
dag. Diagram 1 visar hur
antalet energiföretagare

respektive energiverksamheter bland LRFs
medlemmar utvecklats.
Eftersom mätningen
enbart görs bland
LRFs medlemsföretag
speglar förändringen en
kombination av ändrat
energiföretagande och
ett ändrat medlemsantal
i LRF.
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LIVSMEDEL EFFEKTEN AV ÅTGÄRDER

Trendbrott för svensk
livsmedelsproduktion
En årlig ökning på 1 procent för värdet av livsmedel från
svenska gårdar fram till 2020 samt ökad sysselsättning.
Det var tillväxtmålet när LRFs livsmedelsstrategi antogs
2011. Halvvägs har målet uppnåtts med god marginal.

P

rognosen för
värdet på gårdsnivå 2015, för de
produktionsgrenar
som går att mäta
har ökat med 13 procent
jämfört med basåret 2010.
Det innebär en genomsnittlig
ökning med cirka 2,5 procent
per år jämfört med målet om
en ökning med 1 procent.
Ökningen motsvarar ca 5,6
miljarder kronor. Man ska
då beakta att det reala värdet
för mjölk 2015 ligger cirka
10 procent under 2010 års
nivå på grund av de just nu
låga världsmarknadspriserna.
Mjölkens värdeminskning har
skett samtidigt som volymen
ökat med 2 procent.
En viktig del i strategin är att
svenskt lantbruk skall ta tillvara möjligheterna i en växande mervärdesmarknad och
en ökad export av livsmedel.
Under perioden 2010-2015
beräknas exportvärdet på
gårdsnivå ha ökat med 15
procent. Mervärdet av ekologiska livsmedel beräknas
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ha ökat med 25 procent och
lokal livsmedelsförädlingoch försäljning med cirka 15
procent. Satsningarna och
LRFs övriga verksamhet har
aktivt bidragit till att tillväxten i svensk livsmedelsproduktion, halvvägs till 2020,
markant överträffat målet
avseende värdeutvecklingen
på gårdsnivå och har inneburit ett klart trendbrott.
Enligt arbetskraftsstatistiken
har antalet sysselsatta i jordbruk, skogsbruk och fiske
ökat med 1,2 procent jämfört
med basåret 2010. Enligt den
specifika jordbruksstatistiken
har däremot antalet årsverken i jordbruket minskat
med 3,5 procent mellan 2010
– 2013 (senast tillgänglig
statistik). Sammantaget tyder
detta på att sysselsättningen
är relativt oförändrad.
I tillväxtssatsningarna inom
livsmedel har LRF utöver
de näringspolitiska frågorna
arbetat mycket med det vi i
livsmedelsstrategin kallade

”Ökad effektvitet i produktionen” och ”Mervärdesmarknaden”. Det har bidragit till att
vi i dag bland annat har Lean
Lantbruk, en arbetsmetod
för att arbeta med ständiga
förbättringar i verksamheten
anpassad till lantbruksföretag,
benchmarking med andra
länder och mätning av konkurrenskraften i olika branscher. LRF har arbetat med
att kommunicera mervärden
i svensk livsmedelsproduktion
för att öka efterfrågan samt
stimulerat mervärdesmarknader som lokal livsmedelsförsäljning och förädling samt
ekologisk produktion för att
värdet ska komma hela vägen
ut till gårdarna.
Utöver den mätbara värdeutvecklingen på gårdsnivå
har arbetet med att förverkliga LRFs livsmedelsstrategi
gett en rad andra långsiktigt
viktiga effekter för att skapa
tillväxt i svensk livsmedelsproduktion. Några av dessa
kan du läsa om på nästa
sida.
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UPPFÖLJNING
LIVSMEDEL UPPFÖLJNING
AV MÅL LIVSMEDEL
AV MÅL

knorrar
7pålångsiktiga
livsmedelsstrategin

1

Kraftigt förstärkt
preferens för
svenska bönder och
de mervärden som
finns i svensk livsmedelsproduktion från
konsumenter, kockar
och marknadsaktörer.
Det har lett till en ökad
efterfrågan inom flera
produktkategorier.

2

Ökad efterfrågan från kunder
och konsumenter på
ursprungsmärkning.
LRF har drivit på för
svenskmärkning, först
vid etableringen av
Svenskt kött-märket
och sen märkningen
”Från Sverige”, en
märkning som omfattar
alla livsmedel. LRF har
även uppmärksammat
ursprunget och bildat
opinion för märkning
genom appen Bonde
på köpet som kunder
kunnat använda i butik
för att se om varan har
svenskt ursprung.

3

Ökad politisk
medvetenhet om
behovet av en samlad
Nationell livsmedelstrategi med tydligt tillväxtfokus. Flera regioner/
länsstyrelser utarbetar
även Regionala livsmedelstrategier efter
aktivt arbete från LRFs
regioner.

4

En statlig Konkurrenskraftsutredning som tydligt visar
vad som krävs för

10

Nya steg framåt trots djup mjölkkris
Preliminära siffror
för 2015 visar att
målet om 1 procents
real tillväxt uppfylls
med god marginal.
Värdet låg 5,6 miljarder över startläget
2010. Detta är en
real tillväxt med 13
procent eller drygt 2
procent per år. Under 2015 blev dock
produktionsvärdet oförändrat mot 2014,
priserna sjönk i motsvarande grad som
volymen ökade.

att svensk livsmedelsproduktion ska
kunna konkurrera på
världsmarknaden är genomförd (2013-2015).
Utredningen har ökat
den politiska förståelsen för vikten av
konkurrenskraft för att
jordbrukssektorn ska
kunna växa och verka
på en global marknad.

5

Ökat interesse
och support från
regering och myndigheter för att utveckla
svensk matexport.

Nötköttet stod för den största tillväxten.
Detta i kraft av högre pris. För spannmål
blev skörden den högsta på länge men
värdeökningen dämpades av att priset var
lägre än 2014. Trädgård, ägg, kyckling och
lamm hade också hög tillväxt under 2015.
Mjölken tappade däremot kraftig på grund
av ett lågt pris.

6

Ökad opinion för
kravställande i
offentlig upphandling
att livsmedel ska vara
producerade minst
i nivå med svensk
lagstiftning. Både
landbygds- och civilministern, har uttalat sitt
stöd för möjligheten
att ställa krav på att
mat som köps in till
offentlig sektor ska
vara producerad med
samma höga krav som
den svenska. Upphandlingsmyndigheten, som
ger stöd i upphandlingar bildades 2015.

7

Bildandet av
nya branschavdelningar på LRF
som möjliggör en
effektiv branschsamverkan och ett mer
samlat agerande för att
skapa konkurrenskraft,
lönsamhet och tillväxt i
respektive bransch.
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Det är främst mjölken som medfört att
priserna sammantaget har gått ner trots att
många produkter har stigit i pris. LRF har

ett nytt mål där det reala värdet skall öka med
3 procent per år fram till 2030.
Målet om ökat antal yrkesverksamma är
svårt att mäta. I den generella arbetsmarknadsstatistiken ökade både antalet personer och antalet årsverken 2015. Årsverke
innebär då en omräkning till heltid. Båda
måtten hamnade strax över nivån 2010.
Jordbruket kan dock inte särskiljas helt i arbetsmarknadsstatistiken. Det ligger tillsammans med skogsbruk och fiske.
Det finns även en särskild undersökning
om sysselsättningen i jordbruket men den
genomförs bara vart tredje år. Den senaste
visar att antalet personer minskade med 3,5
procent och att antalet årsverke minskade
med 5 procent mellan 2010 och 2013. Det
är en minskning som inte syns i den generella statistiken. Skillnaden kan bero på
många olika saker. Uppgifterna i jordbruksstatistiken är inte bara separerade från skog
och fiske. De är också insamlade på annat
sätt och rensade från alla former av sidoverksamheter inom företaget till exempel
snöröjning, gårdsbutik och arbete i egen
skog.

LRF besultade om nya
tillväxtmål: 1 procent blev 3
DET ARBETE som har
gjorts inom ramen för
tillväxtssatsningar har
aktivt bidragit till ett
trendbrott för svensk
livsmedelsproduktion.
Satsningarna har gett
en bra grund för att
nå LRFs nya strategiska mål om tillväxt i svensk
livsmedelproduktion på i genomsnitt 3 procent per
år till 2030. De nya målen sattes 2015.
En viktig lärdom från tillväxtssatsningarna är att
när LRF sätter upp mål, tydligt fokuserar arbetet
och gör speciella satsningar nås också resultat.
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DIAGRAM 3. Index som visar sysselsättningens och produktionens utveckling 2010 till 2015.

Diagram: Index som visar antal yrkesverksamma
räknat i personer och omräknat i heltider samt
jordbruksproduktionen i volym och realt värde
sedan 2010.
Källa: Bearbetade data från Jordbruksverket och
SCB.
Produktionsvärdena här är av flera orsaker lägre
än de som beräknas av Jordbruksverket i EAAkalkylen. Den viktigaste skillnaden är att jordbruksverket räknar in värdet av allt grovfoder och
vissa EU-stöd, samt fler sidoverksamheter än den
lokala förädlingen och försäljningen av livsmedel.
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Skörd lyfte spannmål

Mjölkpriset ett sänke

Starkt år för nötkött

Brist på svenska lamm

6,2 miljoner ton spannmål är den
största skörden på mycket länge.
Bara vid tre tillfällen har skörden
varit högre, 1974, 1984 och 1990. Trots ett 5
öre lägre nominellt pris har det reala värdet
stigit med två miljarder eller 34 procent
sedan 2010. Detta överstiger vida det generella målet om 1 procents real tillväxt per år.
Bortåt 5 procent av produktionen var ekologisk 2015. Detta gav ett mervärde på cirka
300 miljoner som inte är inräknat här.

Mjölkkrisen har kännetecknat
2015. Efter en period med relativt
högt mjölkpris vintern 2013/2014
sjönk det snabbt. Toppen var i december
2013 (3,90 kronor per kilo för konventionell
mjölk). Botten nåddes i augusti 2015 med
2,90, en nedgång med 25 procent.
Snittpriset blev 3,00 kronor per kilo 2015.
Justerat för inflationen har priset bara två
gånger legat lägre på årsbasis men då var
priset på fodersäd lägre. Krisen möttes med
flera åtgärder. Bland annat infördes ett
mjölkstöd på 150 miljoner och butiker förmedlade pengar direkt till producenterna.

Produktionen av nötkött ökade
med 2 000 ton under 2015. Hög
efterfrågan på svenkt kött gjorde att
priset steg kraftigt under 2015. Snittpriset
för 2015 blev 39,94 kronor per kilo, drygt 10
kronor över nivån 2010.
Sammantaget har det reala produktionsvärdet ökat med 900 miljoner under 2015.
Produktionsvärdet blev då 28 procent högre
än 2010. Detta är långt över det generella
målet på 1 procents real tillväxt per år. 2015
var uppskattningsvis 14 procent av produktionen ekologisk. Detta gav ett mervärde på
cirka 450 miljoner som inte är inräknat här.

Låg lönsamhet borde medföra fallande volymer, men trots minskat antal mjölkkor har
invägningen 2015 varit stabil då mjölkmängd
per ko har ökat. Totalt var invägningsminskningen 0,3 procent sedan 2014. Volymen blev
därmed 2 procent högre än 2010. Det reala
värdet har däremot gjort en djupdykning under 2015. En minskning med 17 procent sedan 2014 innebär att det reala värdet blev 11
procent lägre än 2010. Målet om 1 procents
real tillväxt per år är inte i närheten av att nås.
12,6 procent av produktionen var ekologisk
2015. Detta gav ett mervärde på cirka 380
miljoner som inte är inräknat här.

I förra årets stämmorapport redovisades en
omotiverad prissänkning 2014 som medförde sänkt produktionsvärde. Detta visade sig
bero på brister i den officiella prisstatistiken.
Med rätt siffror byttes prisnedgången mot en
uppgång. Det samma hände året innan. Bristerna har gjort att prisuppgifterna numera
hämtas från rapporteringen till EU avseende
ungtjur klass R3. Den speglar de verkliga
prisändringarna på marknaden bättre. Bytet
av dataserie har inneburit förändringarna
av utvecklingen bakåt i tiden jämfört med
tidigare stämmorapporter men ger förhoppningsvis en mera rättvis bild av utvecklingen.

Lammproduktionen har länge utvecklats positivt. Under 2015 ökade
volymen med 1,2 procent och priset
med 10 procent. Priser för lamm har stigit
från 34,80 kronor per kilo 2010 till 47,86
kronor per kilo 2015, en prisökning med 38
procent på fem år. Ändå är efterfrågan på
svenskt lammkött inte mättad. Enligt en undersökning utförd av Svenskt kött vill 7 av 10
lammkonsumenter köpa svenskt lammkött
men volymen räcker enbart åt 3 av 10.
Det reala produktionsvärdet ökade med 12
procent under 2015. Det hamnade då 36 procent högre än 2010, långt över det generella
målet på 1 procents real tillväxt per år. 2015
var uppskattningsvis 25 procent av produktionen ekologisk. Detta gav ett mervärde på
cirka 2 miljoner som inte är inräknat här

Tre faktorer förklarar den höga skörden;
större areal, högre andel höstsäd och högre
hektarskördar. Arealen spannmål har ökat
med 7,4 procent sedan 2010. Andelen höstsäd från 43 till 46 procent av spannmålsarealen. Men hektarskördarna är det som ändrats
mest. De var 34 procent högre 2015 än 2010.
Vädret spelar stor roll för volymen enstaka
år. Ett treårsgenomsnitt för åren 2008 till
2010 visar att skördarna då låg kring 4,7 ton
per hektar. De senaste tre åren har genomsnittet legat på 5,5 ton per hektar, 17 procent högre. Även detta är en tydlig ökning.
Den viktigaste orsaken torde vara den högre
prisnivån som etablerades hösten 2010. Vid
ett högre pris är det lönsamt att vidta fler
åtgärder som ger ökad skörd per hektar.
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Den osäkerhet som tidigare rått kring prisstatistiken bör nu var undanröjd. Liksom
för nöt hämtas den numera från det som
rapporteras till EU. Den är beräknad på ett
sätt som speglar de verkliga prisändringarna
på marknaden bättre. Bytet av dataserie har
inneburit vissa förändringarna av utvecklingen bakåt i tiden jämfört med tidigare
stämmorapporter men ger förhoppningsvis
en mer rättvisande bild av utvecklingen.
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DIAGRAM 4: Index som visar spannmålens volym och reala värde
sedan 2010.
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DIAGRAM 5: Index som visar mjölkens volym och reala värde
sedan 2010.
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DIAGRAM 6: Index som visar nötköttets volym och reala värde sedan
2010.
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DIAGRAM 7: Index som visar lammköttets volym och reala värde
sedan 2010.
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Grispriset steg 2015

Kycklingen går starkt

Äggen åter i tillväxt

Trädgård ökar igen

Slaktvolymen minskade enligt
Jordbruksverkets slaktstatistik med
2 900 ton 2015, en minskning med
1,2 procent. Antalet slaktade grisar minskade med 0,1 procent. Priset steg med 13 öre
till 16,45 kronor per kilo. Detta ett år när
snittpriset på EU-marknaden sjönk 8 procent. Det svenska priset låg 26 procent eller
3,43 kronor per kilo över genomsnittet i
EU. Detta visar marknadskraften i svensk
djurhållning. Merpriset på 3,43 kronor motsvarar 800 miljoner under 2015. Priserna
avser klass E. EU-priserna är omräknade till
svenska kronor.

Produktionen av kyckling har
utvecklats starkt i många år. 2015
var inget undantag. Volymen ökade
med 7 procent och värdet med 4. Skillnaden beror på att priset har sjunkit något.
Prisutvecklingen är dock osäker eftersom
kyckling inte längre finns med i officiell
prisstatistik. Istället används ett pris som
uppskattats av Hushållningssällskapet i
deras efterkalkyler för södra Sverige. Partipriset har däremot stigit med 6 procent
i Sverige under 2015. Det ligger nu 33
procent över genomsnittet i EU. Det finns
alltså betydande mervärden i svensk kyckling. Frågan är i vilken mån producenten
får del av detta.

Under 2015 har äggproduktionen
återtagit mycket av det som gick
förlorat 2014. Den invägda volymen
ökade med 6 procent, priset steg 3 procent
och detta medförde att produktionsvärdet
ökade 9 procent. Invägningen på 106 miljoner kilo är den högsta någonsin i Sverige.
Räknat i värde kom 2015 inte riktigt upp
till nivån 2013. Det reala produktionsvärdet
hamnade ändå 17 procent högre än 2010
vilket är långt över det generella målet på
1 procents real tillväxt per år som togs för
livsmedelsstrategin 2011.
Utöver detta finns volymer som inte
passerar partihandeln till ett värde av 270
miljoner.

Trädgårdsundersökningen är inte
klar. Uppgifterna för 2015 är därför
en prognos. Enligt prisindex låg priserna för frukt och grönt 11 procent högre
2015 än året före. Priserna för blommor låg
2,6 procent högre och matpotatis 8 procent
högre. Jordbruksverkets arealuppgifter för
åkermark indikerar att arealen med frilandsodling minskade med 3 procent 2015. Preliminära uppgifterna visar också att skörden
av potatis blev något lägre än 2014. Detta till
följd av mindre areal. Med ledning av dessa
uppgifter har ett förväntat produktionsvärde
för 2015 beräknats. Det blev då en ökning av
det reala produktionsvärdet med 210 miljoner för friland, 150 miljoner för växthusodlingarna och 40 miljoner för potatis.

Priserna som används är ett vägt genomsnitt
för ägg från frigående höns och från höns
i inredda burar. Prisskillnaden var drygt 2
kronor per kilo 2015 vilket gör att mervärdet
för frigående höns var 160 miljoner.
Mervärdet för eko ligger separat till den
del som priset är högre för ekologiska ägg än
för ägg från andra frigående höns. 2015 var
15 procent av produktionen ekologisk. Detta
gav ett extra mervärde på cirka 165 miljoner
som alltså inte är inräknat här.

Sammantaget för hela trädgårdsnäringen
beräknas det reala produktionsvärdet ha
ökat med 400 miljoner 2015. Detta motsvarar en ökning med 6 procent. Värdet ligger
då 25 procent högre än 2010 vilket är långt
över det generella målet på 1 procents real
tillväxt per år som togs för livsmedelsstrategin 2011. Uppskattningsvis var 10 procent
av produktionen ekologisk 2015. Detta gav
ett mervärde kring 200 miljoner som inte är
inräknat här.

Det reala produktionsvärdet sjönk svagt,
0,4 procent, under 2015. Detta eftersom
ökningen i pris var något mindre än tappet
av volym. Värdet hamnade 2 procent högre
än 2010. Detta är något under det generella
målet på 1 procents real tillväxt per år. Prognosen för 2016 pekar dock på en något ökad
produktion och intresset för investeringar
har ökat under 2015.
2015 var uppskattningsvis 1,5 procent
av produktionen ekologisk. Detta gav ett
mervärde på cirka 70 miljoner som inte är
inräknat här.

Trots viss osäkerhet kring priset är det klart
att värdet nådde en ny rekordnotering. 1,25
miljarder kronor är i reala termer 29 procent
högre än värdet 2010. Det handlar alltså om
en genomsnittlig real tillväxt på drygt 5 procent per år. Detta är långt över det generella
målet på 1 procents real tillväxt per år. Den
ekologiska produktionen av kyckling ökade
snabbt under 2015 men från en låg nivå.
Cirka 0,5 procent av produktionen var ekologisk 2015. Detta gav ett mervärde på några
miljoner som inte är inräknat här.
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DIAGRAM 8: Index som visar grisköttets volym och reala värde sedan
2010.
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DIAGRAM 9: Index som visar volym och realt värde för kyckling sedan
2010.
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DIAGRAM 10: Index som visar volym och realt värde för ägg sedan
2010.
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DIAGRAM 11: Visar trädgårdsproduktionen reala värde i miljarder kronor sedan 2010. Källa: Bearbetade data från Jordbruksverket och SCB.
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FÖRETAGANDE

Ekologisk konsumtion utvecklas snabbt
Försäljningen av ekologiska livsmedel tog rejäl fart under 2014 och
detta har fortsatt under 2015. Enligt Ekowebs beräkningar handlar det om
en ökning med 6 miljarder eller 39 procent
under 2015. Försäljningen är nu uppe i 21,5
miljarder vilket motsvarar 7,7 procent av
hela livsmedelsmarknaden. Sverige är nu ett
av de länder i världen där det konsumeras
störst andel ekologisk mat. Ökningstakten
de senaste två åren är unik i ett globalt
perspektiv.
Det har även börjat hända saker i jordbruksledet. Det har genomförts stora
satsningar i många branscher under 2015.
Ändå har den svenska produktionen av
ekologiska livsmedelsråvaror bara ökat med
några procent totalt sett. Detta eftersom
mjölk och spannmål, som ligger stilla, väger
tungt. Utvecklingen för priset till bonden
är splittrat. Priset på ekologisk spannmål
har stigit något liksom priset för kött. Priset
på ekologisk mjölk och ekologiska oljeväxter har sjunkit. Priset för ekologisk mjölk
har dock inte gått ner lika mycket som för
konventionell.

svenska ekologiska jordbruksprodukter ha
ökat med 3 procent under 2015 vilket ger
en real tillväxt på 53 procent sedan 2010.
Mervärdet för de ekologiska produkterna
beräknas ha ökat med drygt 200 miljoner
kronor under 2015, en ökning med 21 procent. Det finns indikationer på att mervärdet kommer att fortsätta öka även 2016.
Alla uppgifter är osäkra eftersom merparten av den ekologiska statistiken för 2015
inte har kommit. Något som är helt klart
är att den ekologiska produktionen har
utvecklats mycket starkare än den konventionella. Ändå har det svenska jordbruket
inte hängt med i den snabba utvecklingen i
konsumentledet.

Utbildningar för grön tillväxt

Sammantaget beräknas det reala värdet av

SVENSK EKOLOGISK PRODUKTION
FÖRSÄLJNING AV EKOLIVSMEDEL, TOTALT
MERVÄRDE PÅ GÅRDSNIVÅ
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DIAGRAM 12: Visar ekoproduktionens reala värde i miljarder kronor i
olika led. Källa: Data från Ekoweb, Jordbruksverket och SCB.
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STARK EKOTILLVÄXT. Under 2014 och 2015 har
konsumtionen av ekologisk mat i Sverige ökat
med mellan 30 och 40 procent per år. Under
dessa två år har det för vissa produkter funnits
svenska ekoråvaror att tillgå som tidigare sålts
som konventionella. Under 2015 har det dock
uppstått knapphet på bland annat mjölk och
kvarnvete. Det har lett till stigande priser och ett
ökat intresse för omläggning.
För många produkter var knappheten ett faktum
redan när det stora efterfrågesprånget kom. Det
gäller till exempel grönsaker, ägg, griskött och
fågel där den svenska produktionen nu ökar.

Ambitiösa mål för lansbygdens företagande ställer krav på
kompetensutveckling. Utbildningarna som LRF utvecklar
håller hög kvalitet och är lätttillgängliga för företagarna.

Å

r 2015 antog
LRF nya strategiska mål. Två av
dem har direkt
bäring på företagande. Ett är att värdet
av varor och tjänster inom
jord, skog, trädgård och

landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder
kronor år 2030. Det andra
att nya företag inom jord,
skog, trädgård och landsbygdens miljö ska vara fler
än 2000 per år senast 2030.
Den tillväxten kan bara ske

i företagen men LRF har ett
tydligt uppdrag att bidra till
att skapa de förutsättningar
som företagsmedlemmarna
behöver för att kunna
utveckla sina företag i en
positiv riktning.
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Det ställs höga krav på
dagens och framtidens
företagare inom det gröna
näringslivet. För att skapa ett
företag som står på en stabil
grund krävs god kunskap
om såväl målstyrning och
ledarskap, som omvärldsbevakning och affärsutveckling.
Företagen har den insikten; i
en tidigare gjord enkät säger
88 procent att affärsmannaskap är viktigt eller mycket
viktig för deras företagsutveckling.
I den nyligen genomförda
undersökningen Bonden och
energi 2016 svarar 44 procent
att de önskar ökad kunskap
inom områden som till
exempel företagsledning,
försäljning/förhandling, affärsutveckling och ekonomistyrning. Av den undersökningen framgår också att 24
procent föredrar att öka sin
kompetens genom digitala
utbildningar.
LRF Företagarakademi har
utvecklats för att svara på
den efterfrågan som finns
på kompetensutveckling av
hög kvalitet och hög tillgäng-
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lighet. Förra året kompletterades den digitala utbildningen Affärsmannaskapets
grunder med en fördjupning
om försäljning och en digital
utbildning i Ekonomistyrning togs fram tillsammans
med LRF Konsult.
Under 2016 kommer ytterligare tre utbildningar att
lanseras: Resurseffektivisering,
och fördjupningar inom
Målstyrning och Omvärldsbevakning – med fokus på
riskhantering. Alla tre har
utvecklats tillsammans med
LRF Konsult så att kompetensutveckling och rådgivning går hand i hand.
Fysiska möten och seminarier kommer dock fortsatt att
vara viktiga för att fördjupa
kunskaper och utbyta erfarenheter med andra. Många
regionkontor har under
det gånga året arrangerat
välbesökta heldagseminarier
på temat Förhandlingsteknik
(en uppföljning till ljudboken om förhandlingsteknik)
och Affärsmannaskap (en
uppföljning till utbildningen
”Affärsmanaskapets grunder”)
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Hittills har över 300 företagsmedlemmar deltagit i
heldagsseminarierna och
fler är inplanerade under
detta år.
Kompetensutveckling är viktigt men det är också angeläget att rikta blickarna framåt
för att se var de nya marknaderna kommer att uppstå
och vara förberedd för dessa.
Därför kommer LRF under
2016 att utveckla ett nytt forum för företagsmedlemmar
där de framtida affärsmöjligheterna diskuteras.
Vad kommer i urbaniseringens fotspår? Vad betyder utvecklad robotteknik?
Vilka framtida affärer ryms
i begreppet biobaserad
samhällsekonomi? Vilka
åtgärder krävs för att det
gröna näringslivet ska vara
redo när möjligheterna dyker upp? Hur kan företagen
förbereda sig – positionera
sig – för att vara en spelare
på de ny marknaderna.
Detta är exempel på frågor
som är viktiga att reflektera
över för att rusta det gröna
näringslivet för framtiden.
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DET GRÖNA
NÄRINGSLIVET
VÄXER!

Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se
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