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TILLVÄXT PER PRODUKTIONSGREN. LRFs strategiska mål är att det sammanlagda produktionsvärdet
ska växa med 3 % per år (realt) från 2014 och framåt. För att nå målet fram till 2021 krävs en real
tillväxt på 23 % under åren 2014 till 2021. Gröna pilar i 7-årskolumnen visar att målet nåtts, gul pil
positiv utveckling men målet nås inte, röd pil är negativ utveckling.
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Prognosen för 2021 är en
real tillväxt med sex procent. Det reala produktionsvärdet beräknas i så fall bli
26 procent högre än för
basåren. Det är strax över
treprocentsmålet.
Det nedersta diagrammet
visar hur stor andel av den
totala tillväxten som respektive produktionsgren
har bidragit med sedan
mätningarna började 2014.
Spannmål, trädgård och
nötkött ligger i topp.
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LRF HAR som strategiskt
mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka
med 3 procent per år. Varje
kvartal görs en prognos för
innevarande år och utfallet
följs upp per produktionsgren samt totalt. Det här är
en översiktlig sammanställning över prognosen för
2021.

Mer fakta finns i en utförligare rapport under rubriken ”Så går det
på matmarknaden”. Den
kan laddas ned från
www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning.

Produktionsgrenarnas bidrag till 7 års tillväxt
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SPANNMÅL OCH TRÄDGÅRD I TOPP. Under åren 2014 till 2021 har produktionsvärdet för
svensk livsmedelsproduktion på gårdsnivå ökat realt med 9 miljarder. Diagrammet visar hur
stor procentuell andel olika produktionsgrenar har bidragit med. Tillväxten kan bero på ökad
volym, högre priser eller en kombination av båda.
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