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BAKGRUND

Kapitalets väg
till svenskt jordbruk
Svenskt jordbruk är i stort behov av yngre
företagare och nya investeringar. I båda
fallen krävs det kapital. Det är det
den här rapporten handlar om.

Sverige är ett bra land att
producera mat i. Vi har bördiga jordar, vatten i överflöd
och ett klimat som gör det
möjligt att odla med små insatser av kemiskt växtskydd.
Ändå finns mörka moln på
himlen för svensk livsmedelsproduktion. Ett av dem är
att det investeras så lite på
gårdarna att inte ens den nuvarande produktionen kan
upprätthållas i framtiden. Än
mindre kommer den att öka.
Flera faktorer ligger
bakom den låga investerings-

takten. Främst beror det på
svag lönsamhet i produktionen, vilket delvis förklaras av
fördyrande svenska särregler
som inte belastar produktionen i konkurrerande länder
i vår närhet. Men det finns
också andra problem. Ett är
priset på lantbruksfastigheter. Marken har av olika skäl
blivit så dyr att det är mycket
svårt att få ihop en kalkyl
för ett lantbruksföretag om
köp av en fastighet ingår i
förutsättningarna.
Syftet med denna rap-

port är att analysera och
diskutera hur jordbruket i
framtiden ska kunna försörjas med kapital. Det behövs
både investeringskapital för
gårdarnas utveckling och
kapital för att överföra fastigheter från äldre brukare till
yngre entreprenörer, med
vilja och förmåga att utveckla lönsamma jordbruksföretag. Först när detta är löst
kan potentialen för tillväxt
i svenskt jordbruk frigöras,
arbetstillfällen skapas och
miljövinster uppnås.

INNEHÅLL
Kapital till jordbruket – varifrån och till vem?
Lantbrukarnas Riksförbund 2015.

Projektledare: Christian Näslund/LRF.
Fakta & underlagstext: Christian Näslund/LRF
Textredigering: Niclas Åkeson/Publishing Farm.
Form: Berit Metlid/Publishing Farm.
Illustrationer.: Hans von Corswant/HVC Illustrationer.

2

KAPITAL TILL JORDBRUKET LRF 2015

1. Kapitalmarknaden
Behovet av riskkapital ökar.
2. Fastighetsmarknaden
Priserna drivs uppåt.
3. Passivt företagande
Åkermark låses in.
4. Tillväxt och riskexponering
Med mera externt kapital ökar riskerna.
5. Kapitalförsörjning i andra länder
Utblick mot Danmark, Finland, Tyskland,
Frankrike och USA.
6. Övergripande slutsatser

KAPITAL TILL JORDBRUKET LRF 2015

4
6
10
13
16

18

3

KAPITALMARKNADEN

KAPITALMARKNADEN

1

Kapitalmarknaden
byter skepnad

Den kapitalmarknad som lantbruksföretagen
möter har förändrats i grunden de senaste
15 åren. I framtiden kommer behovet av
riskkapital att öka.
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Lantbrukets nödvändiga investeringar
och ägarskiften kommer att öka behovet
av kapital utifrån, oftast via lån i bank men
också i form av så kallat riskkapital. Svenskt
lantbruk saknar tradition för riskkapital och
det kan ha flera orsaker. En kan vara riskkapitalbolagens höga avkastningskrav. De
letar som regel efter unga företag med stor
vinstpotential. Komplexa och långsiktiga
investeringar i lantbruksföretagen lever ofta
inte upp till riskkapitalisternas krav. Små
företag är också mindre benägna att ge upp
sitt oberoende till externa finansiärer. Med
denna inställning behålls kontrollen över
det egna företaget, men leder samtidigt till
att riskvilligt kapital och kompetens kring till
exempel strategi och företagsledning inte
kommer lantbrukssektorn till godo.
Ett annat skäl till riskkapitalisternas ljumma
intresse kan vara att juridiska personer
endast i undantagsfall kan äga lantbruksfastigheter. Det blir därför svårt för riskkapitalister att bli delägare i annat än driftsbolag.
I länder som Danmark och USA är det
dock möjligt för juridiska personer att äga
jordbruksmark, vilket tycks ha både för och
nackdelar.
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DIAGRAM 1. Utlåningen till hushåll, generellt näringsliv och
jordbruk uttryckt i miljarder kronor. Källor: Jordbruksverket,
Lantbruksbarometern och Svenska bankföreningen.
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En annan skillnad nu mot tidigare är att
bankerna efter finanskrisen bland annat har
ålagts att ha mer eget kapital och en bättre
likviditet för att stå emot framtida finansiella
kriser. Det har lett till en hårdare kreditprövning än tidigare.
Lägre räntor och stramare kreditgivning
har kommit parallellt med en strukturförändring i bankernas kontorsnät. Med
nedläggningen av landsortskontoren försvinner kunskap om den lokala marknaden och
relationerna mellan kontorens personal och
enskilda entreprenörer bryts. En informa-

tionsbarriär uppstår och den kan innebära
att färre potentiellt lönsamma projekt beviljas lån.

1994
1995

För att förstå hur lätt eller svårt det är att
få fram nödvändigt kapital till det svenska
lantbrukets utveckling behöver man se på
kapitalmarknaden som helhet. I Sverige har
kapitalmarknaden förändrats kraftigt de
senaste 15 åren. Under tidigt 1990-tal var
den långa räntan i Sverige hög jämfört med
omvärlden. Förtroendet för svensk ekonomi
var lågt, vilket kostade oss stora pengar i
ökade lånekostnader.
Mycket av det här är i dag historia. Statsfinanserna är starka och bytesbalansen positiv.
För det belönas vi med internationellt sett
låga marknadsräntor. Utöver att räntan har
sjunkit i Sverige relativt omvärlden är den
nu också låg i världen som helhet. Det är
helt enkelt mycket billigare att låna pengar i
Sverige nu, jämfört med för 15 år sedan.

DIAGRAM 2. Reporäntans utveckling i Sverige under
perioden 1994 – 2015. Källa: Sveriges Riksbank.
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Fastighetsmarknaden
drivs av flera krafter

Priserna på lantbruksfastigheter har stigit kraftigt.
Allt oftare överstiger priserna på åkermarken det
värde de har som produktionsresurs. Samtidigt
har antalet stora företag ökat snabbt.

Marknaden för lantbruksfastigheter har
liksom övriga fastighetsmarknader påverkats av de låga räntorna. Mellan 2004 och
2009 ökade åkermarkspriserna 55 procent i
genomsnitt för hela riket. Efter 2009 dämpades prisuppgången något i mellersta och
norra Sverige, men fortsatte kraftigt uppåt i
ytterligare två år i södra Sverige. Det är dock
inte bara den låga räntan som ligger bakom
prisuppgången.
Något som skiljer jordbruket från många
andra delar av näringslivet är att fastigheten har dubbel funktion i företaget. Den är
både en produktionsresurs, men också en
finansiell säkerhet för andra investeringar,
vilket har en prisdrivande effekt. Dessutom
är utbudet av lantbruksfastigheter ganska
litet och oelastiskt, vilket innebär att priserna
kan stiga kraftigt utan att särskilt många fler
gårdar blir till salu.

närmare 40 procent högre vid strukturaffärer. Det är också stor skillnad i pris beroende
på var i landet man befinner sig. De bästa
jordarna i Skåne kostar uppemot tio gånger
mer än åkermarken i Norrland.

När LRF Konsult sammanställer statistik
över priset på jordbruksfastigheter ingår
bara affärer som gjorts på den öppna marknaden. I de affärer som görs upp på den
öppna marknaden är merparten strukturaffärer, vilket innebär att köparen sedan
tidigare äger en jordbruksfastighet och kompletterar denna med mer mark. Priserna i
strukturaffärerna ligger avsevärt högre än vid
överlåtelser inom familjer. På riksnivå är prisskillnaden 40 000 kronor per hektar, eller

Ett mått på prisnivån på lantbruksfatsigheter kan fås genom att beräkna ett så kallat
P/E-tal. Det brukar används för att relatera
priset på en aktie till bolagets vinst. Om arrendepriset används som mått på markens
avkastningsvärde så blir P/E-talen relativt
höga. Med Jordbruksverkets prisnivåer i
östra Mellansverige landar P/E-talen runt 40
och om arrendepriset istället ställs i förhållande till LRF Konsults åkermarkspriser för
region 3 ligger det över 70. Som en referens
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Den kraftiga prisuppgången på lantbruksfastigheter har skapat värden som ofta ligger
långt över avkastningsvärdet. Delvis har
uppgången varit sin egen motor eftersom
nya markköp har finansierats med tidigare
ägd mark som säkerhet. Prisuppgångarna på
mark har hela tiden ökat utrymmet att låna
pengar för den som redan äger mark.
En betydande roll för mark- och arrendepriserna spelar också gårdsstödet eftersom
det är kopplat till marken utan krav på aktivt
brukande. Stödsystemet bidrar till att öka
avståndet mellan markens avkastningsvärde
och vad den kostar att köpa.
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GÅRDSSTÖDEN
PRISDRIVANDE
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P/E-TAL

P/E, S&P 500, år 2000

Danmark
Region 3, LRF Konsult
Region 1&2, LRF Konsult
Östra Mellansverige, Jordbruksverket
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TEORETISKT kan man säga att
dagens priser på jordbruksmarken bör bygga på köparnas
kunskap och känsla för de här
tre faktorerna. Problemet är att
det är mycket svårt att veta vad
både räntan ska bli i framtiden
och hur lönsamheten utvecklas.
Ytterligare ett problem med
marknaden för svenska lantbruksfastigheter är att omsättningen är låg. Bara 2,9 procent
av fastigheterna i förhållande till
antalet verksamma företag säljs
varje år. Det betyder att det är

ganska få köpares bedömningar
om framtiden som ligger till
grund för dagens marknadspriser. Dessutom är det i praktiken
långt flera faktorer än ränta och
framtida intjäningsförmåga som
styr betalningsviljan för lantbruksfastigheter.
Några exempel på sådana är
att åkermarken kan användas till
annat än jordbruksproduktion, till
exempel skogsbruk eller byggnation. Dess värde kan också
påverkas av ändrade regler för
hur fastigheten får användas och
beskattas. Till detta kommer faktorer som ligger helt utanför det
ekonomiskt rationella. I diagrammet till höger relateras priset på
åkermark till arrendepriserna i
en form av P/E-tal. P/E-tal på 40
betraktas normalt som höga.

2005

tida ränta, desto lägre pris på
åkermarken. Med betalningsöverskotten från brukande av
marken är det tvärtom. Ju högre
förväntade framtida intäkter,
desto högre pris på marken.

2004

SKILLNADERNA i pris på åkermark, beroende på var i landet
man befinner sig, har alltid varit
stora i Sverige. Men utvecklingen de senaste åren har ökat
gapen ytterligare.
Det är svårt att säga i vilken
mån dagens priser på jordbruksmark är för höga eller inte. Enligt
en teoretisk modell (inkomstkapitaliseringsmodell) är det förenklat tre faktorer som har stor
betydelse när man ska förstå
priset på jordbruksmark. Den första är hur stora betalnings-överskotten från marken är just nu,
den andra hur betalnings-överskottet från marken utvecklas i
framtiden och den tredje vilken
framtida ränta (alternativkostnad
på kapital) man förväntar sig.
Ju högre förväntad fram-
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DIAGRAM 4. Diagrammet visar hur antalet stora lantbruksföretag
ökat i takt med stigande åkermarkspriser. Källa: Jordbruksverket.

EFTERSOM gårdsstöden är
kopplade till jordbruksmarken
påverkar de fastighets- och
arrendemarknaderna direkt.
Jordbruksverket har visat att
gårdsstödet i stor utsträckning
kapitaliseras i åkermarken och
att effekterna blir betydande när
räntan är låg. Vid låga räntor
räcker gårdsstöden till att betala
ränta för relativt stora lånebelopp.
I de analyser som gjorts har
Jordbruksverket kommit fram till
att om gårdsstöden höjs med en
procent så stiger priset på åkermarken med 0,6 procent. Om
man i ett räkneexempel utgår
från en ökning av gårdsstödet
med 500 kronor per hektar,
till exempel från 1 500 till
2 000 kronor, det vill säga med
33 procent, så stiger marknadspriset på marken med 20 procent. Mark som före höjningen
av gårdsstödet kostade 100 000
kronor per hektar stiger därmed
till 120 000 kronor per hektar.

Eftersom strukturköpen har dominerat har
också antalet stora lantbruksföretag ökat
kraftigt de senaste 20 åren och i synnerhet
under perioden 1995 till 2007. Men dessa
företag har ofta fått betala ett högt pris för
sina expansioner. Utgångspunkten har varit
att skalfördelarna har gett stora företag
en möjlighet att betala mera än små. LRF
Konsult har dock märkt att förväntade rationaliseringseffekter många gånger uteblir i
expansiva lantbruksföretag. Ofta sker ingen
eller en liten ökning i betalningsöverskotten
och konsekvensen blir i värsta fall, tvärtemot
det önskade och förväntade, att lönsamheten försämras med en utökad produktion.

2001

DIAGRAM 3. Genomsnittliga reala åkermarkspriser i Sverige
2006 – 2013. Källa: LRF Konsult.
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kan sägas att Dow Jones index år 2000, strax
före IT-bubblan sprack låg på 43 i genomsnitt. I Danmark låg markpriserna under
2009 på P/E-tal runt 80 innan kredtikrisen
slog till och fastightespriserna gick ned kraftigt. I dag ligger de danska markpriserna på
en nivå som ger P/E-tal strax över 30.
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DIAGRAM 5. Åkermarkspriser relaterat till arrendepriser (P/E-värde). Som en
referens visas också P/E-talet för aktiemarknaden år 2000 (S&P 500 PE/10).

GÅRDSSTÖDENS prisdrivande effekt är också större i bygder med
goda odlingsförutsättningar än i
dem med sämre förutsättningar.
Jordbruksverket har också
noterat att gårdsstöden påverkar
de svenska åkermarkspriserna
mer än vad som är fallet i andra
länder.
När det gäller miljöstödens påverkan på markpriserna i Sverige
så råder ett omvänt förhållande
jämfört med gårdsstöden. God
tillgång till miljöstöd tycks snarare sänka värdet på fastigheter
än att öka det, åtminstone i
områden med goda odlingsbetingelser.
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INVESTERINGEBEHOV I SVENKST JORDBRUK

Inlåsning och vinstbrist
hejdar investeringar

En stor del av den svenska lantbrukarkåren börjar
bli till åren. Många gårdar drivs passivt eller ligger
i malpåse. Höga fastighetspriser gör överlåtelser
svåra och låser in produktiv åkermark.

Parallellt med att priserna på jordbruksfastigheter har stigit har snittåldern på lantbrukarna ökat och investeringarna i driften
legat på en låg nivå. Kombinationen av de
här tre tendenserna gör att det behövs extraordinära insatser för att vända utvecklingen.
Det är i sig självt inget problem med äldre
brukare, då dessa besitter både kunskap och
erfarenhet av stort värde. Problemet är att
investeringar i jordbruket ofta har 20-åriga
perspektiv. Det är inte rimligt att brukare i
närheten av pensionsåldern tar den typen av
beslut och därför innebär en stor andel äldre lantbrukare ett hinder för investeringar
som ur ett branschperspektiv är nödvändiga.
Lantbruksfastigheterna måste alltså överföras till yngre entreprenörer samtidigt som
det ska finnas kapital över till investeringar i
byggnader, maskiner och annat som utvecklar företaget.
Anledningarna till att fastigheterna blir
kvar hos äldre brukare och att det investeras
för lite är flera. Den kanske tyngst vägande
faktorn för att förklara de låga investeringarna är att lönsamheten i jordbrukets dominerande driftsinriktningar har varit för låg
över tid. LRF Konsults sammanställningar
över lönsamhetsutvecklingen visar att det
i och för sig är stor spridning mellan bästa
och sämsta kvartilerna av företag, men också
att marginalerna generellt är för svaga. Då
10
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är det också naturligt att lusten till investeringar är måttlig.
I ett historiskt perspektiv har viljan att
investera gått upp och ned. Men de senaste
tre till fyra åren har investeringarna i svensk
animalieproduktions samtliga djurslag legat
under vad som krävs för att ens behålla
nuvarande produktionsvolymer. Att investeringarna viker inom animalieproduktionen
är bekymmersamt eftersom dessa sektorer
utgör motorn i svenskt lantbruk. Viker dessa
så påverkas på sikt också övrig produktion
negativt.
Närmare 70 procent av lantbruksföretagarna är över 50 år och en fjärdedel är över
65. Det innebär att majoriteten av de svenska
gårdarna kommer att behöva byta ägare
inom 10 till 15 år. I areal ska 1,7 miljoner
hektar övertas av yngre brukare de närmaste
15 åren. Det är i sig en enorm överföring av
värden, och den blir ännu mera utmanande
med tanke på dagens höga markpriser.
Om man multiplicerar 1,7 miljoner hektar
med Jordbruksverkets snittpris på åkermark
2013 så bli det sammanlagda värdet 107 miljarder kronor. Med ett krav på egen insats på
mellan 10 och 15 procent av köpeskillingen så
behövs det 10 till 15 miljarder kronor i egeninsatser från entreprenörer de närmaste 15 åren.
Det är också vanligt att lantbruksfastigheKAPITAL TILL JORDBRUKET LRF 2015
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ten utgör en stor del av de äldre brukarnas
pensionskapital. Om inte pensionsavsättningar har gjorts på annat sätt än i fastigheten är det avgörande för den som säljer sin
lantbruksfastighet att få bra betalt för att
trygga sin ålderdom.
Det finns också tecken som tyder på att
areal som ägs av äldre brukare låses in i passivt brukande, snarare än att komma ut till
försäljning. Bakgrunden till det är bland annat att boende och företagande ofta är starkt
förknippat i lantbruksföretagen. Hellre än
att sälja väljer man att bo kvar och stycka av
eller arrendera ut marken.
Det finns också ett betydande inslag av
passivt brukande. Ett mått på detta är Jordbruksverkets uppskattning 2008 att det odlas
mellan 200 000 och 300 000 hektar vall mer
än det finns användning av i Sverige. Dessa
arealer existerar på grund av utformningen
av de svenska stödsystemen som inbjuder till
ett passivt brukande. Det är också en spegel
av att lönsamheten i en aktiv drift är dålig.
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DIAGRAM 5. Utvecklingen av antalet företagare inom lantbruket
fördelat på åldersgrupp samt antalet lantbruksföretag.
Källa: Jordbruksverket.
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Den här passiva driften låser in areal som
annars skulle kunnat användas för livsmedelsproduktion. Ibland behålls också mark
och lämnas för fäfot. Den dag en gård blir
till salu är driften ofta avvecklad eller under
avveckling. Detta gör det ytterligare dyrare
för den som ska ta över och starta upp driften igen.

DIAGRAM 6. Investeringstakten i svensk animalieproduktion i
förhållande till kritisk takt för bibehållen produktionskapacitet.

UNDERSKOTT PÅ
INVESTERINGAR
EN TIDIG INDIKATOR på framtida
produktionsvolymer är hur det
investeras ute på gårdarna. Det
stora investeringsunderskottet i grisproduktionen har visat
sig i kraftigt minskade volymer.
Om man hade valt en kortare
period bakåt i tiden hade även
mjölk- och köttproduktionen visat
ett underskott på investeringar
i förhållande till nuvarande produktionsvolymer.
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INVESTERINGSUNDERSKOTT
antal platser

Förutom det faktum att ett stort antal
fastigheter behöver köpas loss av en yngre
generation företagare och att lantbruksföretagen överlag är underinvesterade, så krävs
det även kapital för att finansiera tillväxt.
LRFs förbundsstämma 2010 fastställde
ett tillväxtmål för svenskt livsmedelsproduktion som innebär att produktionsvärdet
för livsmedel på gårdsnivå ska växa med en
procent per år fram till 2020. Målet ska nås
både genom att volymen av svenska livsmedels råvaror ökar och att priserna ökar för de
produkter som säljs.
Ett sätt att räkna på vad LRFs tillväxtmål
innebär i investeringsbehov i svenskt lantbruk är att anta att hela tillväxten ska ske

INVESTERINGSUNDERSKOTT
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SLAKTSVIN
KOSTNAD PER KÖTTDJUR
SUMMA
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GENOMSNITTLIG
INVESTERINGSKOSTNAD
per djurplats kr

Mindre marginaler i driften och stort behov av
investeringar ökar riskerna för framtidens svenska
lantbruksföretagare. Nya modeller för riskhantering
och kapitalförsörjning behövs.

genom en ökad volym i animaliesektorn.
För enkelhetens skull kan man anta att det
behövs en procent fler djur per år fram till
2020. En överslagsberäkning med dessa
antaganden visar att det behöver investeras
mellan 3 och 4,5 miljarder under perioden
för att uppnå tillväxtmålet om ingen hänsyn tas till produktivitetsförbättringar. Dett
agäller utöver de löpande återinvesteringar
som årligen behövs för att upprätthålla den
kririska investeringstakten i branschen
Behovet av finansiering i svenskt lantbruk är
stort. För att hantera kommande fastighetsöverlåtelser, underinvesteringar i befintliga
lantbruksföretag och investeringar som ger
tillväxt behöver grovt räknat 110 till 120

TABELL 3. Beräkning av ackumulerade investeringsbehovet inom animalieproduktionen givet en produktionstillväxt om 1 procent per
år under perioden 2012-2020. Källa: SJV och Agriwise.

TABELL 2. Beräkning av det ackumulerade investeringsunderskottet per djurslag
under perioden 2004 – 2014.

DJURSLAG

4

Risken ökar med
mer externt kapital

- 1 324 192 500
4,1 MILJARDER

MJÖLKKO

KOSTNAD PER KÖTTDJUR
SUMMA

INVESTERINGSKOSTNAD
PER DJURPLATS
exklusive rörelsekreditbehov
kr

INVESTERINGSBEHOV
antal platser

INVESTERINGSBEHOV
miljarder kr

75 000 – 100 000

ca 28 000

2 100 – 2 800

50 000 – 80 000

ca 1 120

56 – 87

6 000 – 10 000

ca 62 000

372 – 620

15 000 – 30 000

ca. 35 000

525 – 1 050
3 025 – 4 557
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TILLVÄXT & RISKEXPONERING

miljarder kronor skakas fram de närmaste
åren.
   Man kan säga att lantbruket i ett
historiskt perspektiv är inne i en ny
fas. Investeringar som i allt högre grad
finansierats av externa medel och kraftiga intäktsvariationer kräver en tydligare
fokusering på kassaflöde och att generera
vinster.
Utvecklingen har dessutom lett till att
behovet av rörelsekapital har ökat. Större
företag behöver mera riskkapital i absoluta mått mätt, ett behov som kanske ibland
underskattas när företagen växer. Dessutom svänger priserna som producenterna
möter mera, vilket också ökar behovet av
marginaler i den löpande driften.

EN GUIDE TILL
FINANSIERING
AV GÅRDEN
BEHOVET AV FÖRYNGRING i
svenskt lantbruk gör att det behövs nya modeller för överlåtelser av företag och mer kunskap
om hur man attraherar externt
kapital.

Även om lantbruksföretagen fortfarande
har en hög soliditet, så har den börjat
sjunka. En försämrad lönsamhet i kombination med högre skuldsättning gör att
risken i företagandet har ökat betydligt.
Kombinationen av att vara en kapitalkrävande bransch samtidigt som lönsamhet
och kassaflöden många gånger är svaga,
innebär en utmaning inom lantbruksfinansieringen. Det kommer därför att
ställas stora krav på morgondagens företagare vad gäller effektivitet i driften och
förmåga att hantera risk och attrahera
kapital.

I de fall då ingen inom familjen
vill ta över verksamheten, finns
alternativet att sälja gården eller
att överväga affärsmodeller som
innebär ett successivt övertagande av köparen.
LRF har tagit fram en guide
för dem av de befintliga och
blivande företagare i de gröna
näringarna som är i behov av
inspiration och kunskap om
affärsmodeller och finansieringslösningar vid ägarskifte eller
expansion av verksamheten.

Danmark
Sverige
Tyskland
Storbritannien

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

-0,5

1991

0

1989

0,5

Guiden ”Vägen till finansiering av
ditt lantbruksföretag” innehåller
bland annat fiktiva exempel på
hur share farming, crowdfunding,
delägarskap, vertikal integration och arrende kan användas
i praktiken. Den ger också tips
om vad företagaren/övertagaren
bör tänka på inför valet av olika
affärsmodeller. Läs mer i ”Vägen
till finansiering av ditt lantbruksföretag” som kan laddas ned
från LRFs hemsida.

DIAGRAM 7. Självfinansieringsgrad i några olika länder (= förhållandet mellan
kassaflöde och bruttoinvesteringar). Källa: FADN.
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KAPITALFÖRSÖRJNING I ANDRA LÄNDER

KAPITALFÖRSÖRJNING I ANDRA LÄNDER

I DANMARK har
jordbruksföretagen en låg
soliditet (40
procent jämfört
med Sveriges 69).
Därför är frågan
om extern finansiering ständigt
aktuell. Matproduktionen är viktig
för dansk ekonomi
och det är centralt
att investeringar
genomförs.

5

Idéer om kapital
från andra länder

När Sverige jämförs med fem andra länder visar
det sig att flera har problem med åldersstruktur
och finansiering inom lantbruket. Men också att
åtgärder har vidtagits.

Att det behövs mål och strategier för föryngring och finansiering av lantbruket är tydligt
när man tar del av förhållandena i andra
delar av världen. I samtliga fem länder som
jämförs med Sverige i översikten på nästa sida
har åtgärder vidtagits för att möta dessa utmaningar. Syftet kan vara antingen att trygga en
självförsörjning eller att öka exportintäkterna.
Sverige har ännu så länge inga mål eller strategier för varken föryngring eller kapitalförsörjning till lantbruket. Därför saknar vi i stor
16
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utsträckning också insatser på området. Detta
är vi ensamma om i jämförelsen.
Det intressanta med en internationell utblick
är att det i de studerade länderna finns flera
idéer som skulle kunna bidra till lösningar
också i Sverige. Finlands pensionsstödsmodell
är en sådan och USAs försäkringssubventioner en annan. Beroende på vilket av de
svenska problemen man vill angripa och givet
våra förutsättningar och traditioner blir vissa
insatser mer intressanta än andra.

Andelen arrenderad mark är
förhållandevis
liten vilket innebär
att mycket kapital
är bundet i företagen. Det är svårt
för nystartare att
komma in.
I januari 2015
ändrades lagen så
att det blev enklare för juridiska
personer att köpa
jordbruksmark.
Syftet var att öka
inflödet av riskvilligt kapital.
Ett annat initiativ som tagits i
samverkan mellan
staten, bankerna
och branschen är
etableringslån till
nystaratare under
40 år. Med sådana lån behövs
ingen egen insats
vid övertagandet.
Dessutom investerar en dansk
pensionsfond i
lantbruksföretag.

FINLAND är det
nordiska land
vars lantbrukare
har högst soliditet
(74 procent). Det
är viktigt för landet
att vara självförsörjande på mat
och man har därför satt in åtgärder
för att stimulera
ägarskiften och
den vägen trygga
produktionen.
En specialpension
utgår till den som
överlåter sitt
lantbruksföretag
före uppnådd
pensionsålder (65
år). Det så kallade
avträdesstödet
kan sökas från 56
år och betalas ut
fram till ordinarie
pension. Stödet
ligger på mellan
500 och 800 euro
per månad.
Ett villkor för stödet är att den som
övertar de närmaste fem åren efter
övertagandet har
en årsomsättning
på minst 15 000
euro per år, varav
minst 12 000
från jordbruksdrift. I slutet av
2012 tog 22 200
emot avträdesstöd och andelen
brukare över 55 år
är märkbart lägre
i Finland jämfört
med Sverige och
Danmark.

TYSKLANDS
lantbrukare har
en relativt låg
medelålder och en
hög soliditet. Fastighetsmarknaden
är starkt reglerad
och överlåtelser
utanför familjen är
ovanligt.
Det normala
generationsskiftet
i Tyskland sker
genom gåva inom
familjen. Syskon
kompenseras
normalt inte men
det ställs omfattade villkor vid
överlåtelsen. Det
kan handla om att
föräldrarna kostnadsfritt får bo
kvar på gården så
länge de lever och
att gården inte får
säljas inom 25 år.
Om en försäljning
sker finns klausuler om delning
av vinsten mellan
syskonen.
Det finns också
en pensionsfond
att söka stöd ifrån
och vanlig pension
kan inte tas ut
innan gården har
överlåtits. Dessutom finns en stark
bondeorganisation
som ofta agerar
stöd och förmedlar kontakter vid
överlåtelser och
kreditgivningen är
till stor del kooperativ.

DET FRANSKA
jordbrukets skiljer
sig markant från
övriga länder i jämförelsen. En stor
andel av marken i
landet är arrenderad (75 procent).
Generationsskiften
sker som regel
inom familjen.
Full rättvisa gäller
vilket innebär att
syskon ofta delar
egendomen och
att ett av syskonen arrenderar de
övrigas lotter.
Liksom i andra länder har det blivit
svårare att få krediter i Frankrike.
En särskild fond
har upprättats där
investerare lockas
att placera pengar
mot skattelättnader. Fonden
tillhandahåller
rörelsekrediter till
lantbrukare.
Unga lantbrukare
har reducerad
skatt de första
fem åren som
företagare. Det
går också att söka
statligt subventionerade lån.
Försäljningen av
jordbruksmark
är reglerad med
statlig förköpsrätt.
Unga kan ansöka
om att köpa av
staten och tillträder då successivt
och med låg risk.

I USA är soliditeten mycket hög i
lantbruksföretagen. En förhållandevis liten
del av arealen är
arrenderad (34
procent) och andelen lantbrukare
över 55 är hög.
Jordbrukspolitiken
är utformad för att
underlätta lantbrukarnas riskhantering (missväxt- och
prisrisker). Huvuddelen av stöden
går därför till att
subventionera
olika försäkringslösningar.
Även i USA går
staten in och
stödjer utveckling,
expansion och föryngring via medel
avsatta för landsbygdsutveckling.
Detta sker genom
låneprogram och
lånegarantier.
Unga lantbrukare
kan låna upp till
300 000 dollar
inom statliga
låneprogram och
där ställs det inga
krav på egeninsats, men väl på
amortering. Det
går också att
låna hos vissa
privata långivare
där staten går in
med lånegarantier.
I dessa program
kan lånas upp till
1,4 miljoner dollar.
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER

6

Några slutsatser om
gårdarnas finansiering

Unga behöver tillgång till kapital för att komma
igång som lantbruksföretagare. Alla bönder behöver
förbättrade system att hantera risk. Och Sverige
behöver mål och strategier för sin livsmedelsproduktion.

I den här rapporten har vi diskuterat tillgången till kapital ur ett tillväxt- och ägarskiftesperspektiv. En slutsats är att det finns
tillgång till kapital för befintliga företagare
som vill expandera. Deras problem är att
intjäningsmöjligheterna ofta är för små i
förhållande till kapitalbehovet. Men för dem
som har solida affärs- och riskstrategier och
god kontroll på sina kassaflöden, så finns det
möjligheter att låna pengar.
För unga och nya företagare som vill köpa
en verksamhet kan det däremot vara svårt
att få tag i kapital, också för projekt med
goda förutsättningar att lyckas. Här finns det
behov av system för att möjliggöra nyföretagande, exempelvis genom någon form av
startstöd.
Det kan också vara intressant att undersöka om delar av danska Agrofond eller den
franska modellen med skattereducering de
första fem åren skulle kunna göra nytta i
Sverige.
Som tidigare har konstaterats är behovet
av kapital i svenskt jordbruk överlag stort de
närmaste åren. Nya producenter ska köpa
in sig och stora investeringar behöver göras.
Samtidigt är marginalerna pressade i många
branscher. Den kombinationen gör att riskexponeringen ökar dramatiskt.
Framtiden kommer att kräva kompetens,
affärspartners och system som gör att det går
18
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att driva lantbruk utan att hamna i finansiell
stress så fort priserna går i fel riktning eller
skörden slår fel. En möjlighet är att titta närmare på USAs försäkringssystem som finns
till för att hantera just dessa risker.
Pensionsinlåsningarna, landsbygdssystemets stödsystem och stigande fastighetspriser
ger incitament för ett passivt brukande. Det
finns anledning att undersöka om åtgärder
kan vidtas som i stället leder till ett aktivt
brukande.
Landsbygdsprogrammets stödåtgärder
bör i så liten grad som möjligt knytas till
produktionsresurser för att undvika kapitaliseringseffekter. Kanske kan också Finlands
pensionsstödmodell bidra till att flera kan
lämna över driften tidigare, så att företaget
inte hinner förfalla under en passiv drift.
Gemensamt för framgångsrika jordbruksländer är att de har strategier för att utveckla
landsbygds- och livsmedelsföretagandet.
När Sveriges regering nu ska ta fram en
nationell livsmedelsstrategi är det viktigt
att denna strategi innehåller kapitalförsörjningsperspektivet. Utan investeringskapital
till föryngring och tillväxt kan den svenska
livsmedelsproduktionen aldrig växa.
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