Resultat från projektet
EuroDairy
– En analys av europeiska produktionskostnader och

växtnäringsbalanser i mjölkföretag, 2016 och 2017
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Denna rapport är en del av slutredovisningen i projektet Konkurrenskraftig mjölkproduktion 2.0.
Författare är Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige och Pernilla Salevid, LRF Konsult.
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SAMMANFATTNING
I projektet EuroDairy jämfördes data från 120 mjölkföretag från 14 olika länder inom EU, varav
9 företag var svenska. Resultaten visar att de svenska företagen hade höga timkostnader för
arbete och mycket bundet kapital per ko, vilket blev en belastning i den totala
produktionsekonomin. Detta hanterade gårdarna med en hög avkastning per ko, vilket höll nere
kostnaden per kg mjölk .
Sett till den totala lönsamheten i mjölkproduktionen låg medel för de svenska företagen över
medel för projektet totalt, och sju av de nio svenska företagen hade en bättre lönsamhet än
medianen. Andra starka sidor för de svenska företagen var låga kostnader för veterinär och
medicin, samt ett lågt överskott av kväve och fosfor per hektar i växtnäringsbalansen.

ANALYSMETOD
European Dairy Farmers (EDF) är en förening för mjölkförtagare i Europa. De har utvecklat
ett vedertaget analysverktyg för produktionsekonomi i mjölkproduktionen i Europa. I projektet
Konkurrenskraftig Mjölkproduktion 2.0, som också är kopplat till EuroDairy, ingick analys av
nio svenska mjölkföretag avseende produktionsekonomi och växtnäringsbalanser. Analyserna
gjordes på verksamhetsåren 2016 och 2017.
I nedanstående material jämförs medelresultat för 2016 och 2017 för varje företag, för de nio
svenska företagen med sina europeiska kollegor. De svenska företagen är markerade med rött.
Företagen är utvalda för att de är intressanta ur ett utvecklingsperspektiv och resultatet är inte
något medelvärde för respektive land.
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RESULTAT
VINST PÅ MJÖLKPRODUKTION
I EDFs produktionskostnadsanalys beräknas nyckeltalet Entreprenörens vinst som skillnaden
mellan alla kostnader och alla intäkter inom produktionsgrenen mjölk. I intäkter ingår förutom
såld mjölk även sålda djur till liv och slakt, EU-ersättningar, samt i vissa fall sidointäkter av
mindre betydelse. Kostnaderna täcker, förutom kontanta kostnader för inköp av varor och
tjänster, även alternativkostnader för eget arbete utifrån relevant timlön i respektive land, egen
mark och kalkylränta på bundet kapital utifrån aktuell räntenivå i respektive land.
Grafen nedan visar Entreprenörens vinst som medel för de två projektåren, varje företag
representeras av en stapel. Vinsten uttrycks i Euro per 100 kg ECM (Energy Corrected Milk).
De svenska företagen har markerats med röd färg.

Analysen visade stor spridning mellan olika företag. Spridningen var stor även inom respektive
land. De 10 % av företagen med högst vinst kom från 9 av de 14 deltagande länderna. Irland,
Storbritannien, Sverige och Portugal utmärkte sig genom att en stor del av företagen hade ett
positivt resultat. Men med endast ett litet antal gårdar från varje land går det inte från detta att
uttala sig generellt om konkurrenskraften i olika länder.
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MJÖLKAVKASTNING
Bland företagen fanns en stor variation i mjölkavkastning. Spridningen i intervallet var från
under 4000 kg upp till över 13 000 kg ECM per ko och år. Resultatet åskådliggör de stora
skillnaderna i mjölkproduktionens intensitet som i sin tur är kopplad till företagets
utfodringsstrategi. Cirka en tredjedel av företagen ligger inom intervallet 8 000-10 000 kg ECM.

De svenska företagen tillhör den övre halvan, detta trots att fem av de nio svenska företagen
drivs med ekologisk produktion. De högst avkastande företagen hittar vi i Spanien,
Nederländerna, Danmark och Portugal. Ovan illustreras spridningen med en
normalfördelningskurva, där varje gård representeras av en prick. De svenska företagen är
markerade med röd färg.
Analysen av företagen visade inget tydligt samband mellan vinst och mjölkavkastningen. Det
betonar ytterligare den stora variation av företagsstrategier som ingår i projektet. Företag med
låga fasta kostnader kan nå vinst med låg avkastning.
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En del företag kan också generera ett högt
mervärde för sin mjölk, via t.ex. osttillverkning.
Med hög intjäning per liter mjölk behöver
produktionssystemet inte vara lika intensivt
som för den lantbrukare som producerar till ett
världsmarknadspris.
De svenska företagen, tillsammans med de
finska, kännetecknades av höga fasta kostnader
per ko, vilket ökar den ekonomiska utväxlingen
av att arbeta för högre avkastning.
Diagrammet till höger visar företagens vinst i Euro per 100 kg ECM, i förhållande till
mjölkavkastningen. Här syns att det finns lönsamma företag med både låg och hög avkastning.

BESÄTTNINGSSTORLEK
Även när det gäller besättningsstorlek finns det en stor spridning. Hälften av företagen hade
mindre än 120 kor, det minsta företaget hade 15 kor. 10% av företagen hade över 400 kor, bland
dem fanns tre svenska företag.
I diagrammet nedan illustreras spridningen i besättningsstorlek med en normalfördelningskurva.
Varje prick representerar ett företag. De svenska företagen är markerade med röd färg.
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Analyserna av företagens vinst per kilo mjölk visade inget tydligt samband med
besättningsstorleken. Det fanns en del företag med färre än 100 kor som i analyserna fick ett stort
minusresultat. Troligen drivs dessa företag med en stor del (eller kanske enbart) eget arbete.
Analysmodellen använder samma timkostnad för arbete i ett land, oavsett om lantbrukaren tar ut
den kostnaden eller ej.
När företagen blir större blir också effekten av ägarens arbetstid allt mindre. Den tid som
läggs i stora företag måste i större utsträckning betalas ut som faktiska löneutbetalningar, och
därmed ställs högre krav på företagets resultat per arbetad timme.
Diagrammet nedan visar företagarens vinst i Euro per 100 kg ECM, i förhållande till antalet kor i
besättningen. Där syns att det finns lönsamma både små och stora besättningar och att det finns
många små besättningar som inte klarar det lönekrav som analysmodellen räknar med utan då får
ett negativt resultat.
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MJÖLKPRIS
Inom projektet fanns en del företag som på olika sätt lyckats få ett betydligt högre mjölkpris än
genomsnittet. 20 av de 122 företagen erhöll ett genomsnittligt mjölkpris över 40 Euro per 100 kg
ECM under de två projektåren. Bland dessa hittar vi de fem svenska ekologiska företagen.
Det syns dock inget tydligt samband
mellan ett högt mjölkpris och en hög
lönsamhet. I många fall kommer det högre
mjölkpriset med särskilda krav på
produktionsteknik, t.ex. ekologiskt eller mjölk
enbart från hö, vilket kan driva upp
kostnaderna.
I diagrammet till höger syns att det finns
lönsamma företag med både högt och lågt
mjölkpris

KAPITAL
Företagens olika strategier kan delvis illustreras med nyckeltal för kapitalbindning. I detta fall
tittar vi på kapitalbindning exklusive mark. Det innefattar kapital bundet i byggnader,
byggnadsinventarier, maskiner, insatser, lager och rörelsekapital. Företag från Irland och
Storbritannien utmärkte sig med mycket låg kapitalbindning. Företagen med hög kapitalbindning
kom främst från Italien och Finland.
De svenska företagen tillhörde
den övre halvan, men med en stor
spridning. Det ska också betonas
att värden för kapitalbindning kan
vara svåra att jämföra mellan olika
länder, då länder inom EU har
olika system för balansräkningen.
Bundet kapital exklusive mark, Euro per ko
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KOSTNADSNIVÅ FÖR LÖNER OCH MARK
Kostnaden för att arrendera mark till
foderproduktion har stor betydelse för hur
intensivt marken utnyttjas i olika
produktionssystem.
Låga arrendepriser fanns i Polen och Spanien,
medan höga arrendepriser fanns ibland annat i
Nederländerna och Danmark. De svenska
företagen låg relativt lågt avseende pris för
arrenderad foderareal.
Priset på arbete varierade också stort. Länder med
hög prisnivå var Sverige, Danmark, Finland och
Nederländerna. Låg kostnad per timme fanns främst på gårdar i Spanien och Portugal.
I diagrammet ovan visas priset på arrenderad mark, Euro per hektar, och priset på arbete, Euro
per timme. De svenska företagen, röda prickar, visar att svenska markpriser är relativt låga i ett
Europeiskt perspektiv. Samtidigt är våra lönenivåer bland de högsta i Europa.
Prisnivån på arbete påverkade företagens investeringsvilja i tekniska system. I bilden nedan
visas sambandet mellan bundet kapital i byggnader och
byggnadsinventarier, och hur mycket arbetstid som
läggs i ladugården på kor, kalvar och kvigor. Det
syntes inget tydligt samband att ökade investeringar i
stallsystem gav lägre arbetstid.
Bilden visar en stor spridning både på arbetstid per
ko och i investerat kapital per ko. De svenska
företagen, markerade med rött, har arbetstider på 20
till knappt 40 timmar per ko. Investeringarna i
byggnader och byggnadsinventarier var under 5000
Euro per ko för sju av de nio svenska företagen.
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Kapiltal bundet i byggnader och byggnadsinventarier, Euro/ko

DJURHÄLSA
Det finns många olika nyckeltal som har koppling till djurhälsa och djurens komfort, men det är
svårt att beräkna samlande nyckeltal för detta. Avkastning per ko kan också vara en indikator på
djurhälsostatusen. Det går inte att nå de högre avkastningsnivåerna utan en god djurhälsa och bra
komfort för djuren. Därmed inte sagt att låg avkastning alltid beror på dålig djurhälsa. Många
företag med låg avkastning har istället valt detta som sin strategi.
Nedan visas företagens kostnader för veterinär, medicin och klövvård. De svenska företagen
hade här jämförelsevis låga kostnader, visas i Euro per 100 kg ECM, vilket stämmer väl med t.ex.
statistik över förbrukad antibiotika i mjölkproduktionen.

VÄXTNÄRINGSBALANS
Inom projektet EuroDairy samlade man även in data för kväve- och fosforbalanser från
företagen. Överskottet av växtnäring beräknades som allt importerat till gården i form av
insatsvaror minus allt exporterat från gården i form av sålda produkter. Även eventuell handel
med gödsel ingår i beräkningarna, liksom lagerförändringar på foderlager.
Medianen för växtnäringsöverskottet per hektar foderareal blev 174 kg N och 10 kg P – men
med en stor spridning mellan företagen. Gårdar från Portugal, Spanien och Italien, som
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producerar mycket mjölk på liten areal, med system baserade på hög andel inköpt foder,
genererade ett särskilt högt N-överskott. De svenska företagen hade låga överskott av både fosfor
och kväve. Detta beror dels på att arealen som används per ko i Sverige är större än i många
andra länder eftersom våra naturbetesmarker inte gödslas och drivs så intensivt som exempelvis
brittiska gräsmarker. Dessutom är fem av våra nio pilotföretag ekologiska vilket leder till lägre
växtnäringsöverskott. I Sverige har Jordbruksverket lyft dessa frågor genom arbetet med Greppa
Näringen i många år vilket höjt kunskapen i branschen. Flera av de svenska företagen är med i
Greppa Näringen.

11

