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Sektorns utveckling 1975-2014

Index - reala värden (data för 2014 är prognos)
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Hur är läget i Blekinge?

Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund

Blekinge, ett litet län med mycket jordbruk
Andel sysselsatta i
jordbruk av totalt antal
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Realt produktionsvärde i Blekinge län 2005-2013
med prognos för 2014 (2014 års penningvärde).

Realt produktionsvärde i Blekinge och i Sverige 20052013 med prognos för 2014 (2014 års penningvärde).
Blekinge

Sverige

Blekinge jämfört med Sverige som helhet
• Produktionsvärdet för primärproduktion av livsmedel är ca 900 milj kr
• Produktionsvärdet har ökat med 120 milj kr eller 20 % sedan 2005, 18 % i
resten av landet.
• Blekinge har 1,6 % av befolkningen men 2,2 % av produktionen
• 26 % av produktionsvärdet kommer från kyckling – 3 % i Sverige
• 20 % av kycklinguppfödningen i Sverige sker i Blekinge
• 27 % av produktionsvärdet kommer från grönsaker, frukt och potatis
• Jordgubbar, tomat och gurka är värdemässigt lika stort som nöt- och griskött
tillsammans
• Det finns 35 godkända vilthägn i Blekinge, 10 % av Sveriges Hjortproduktionen?

Produktion, förädling och konsumtion i
Blekinge län 2013 (1 000 ton för kött, 10 000 ton för mjölk)

VAD KOMMER ATT SKE I OMVÄRLDEN?
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Global livsmedelsförsörjning OECD/FAO (Utblick 2023)
• Dämpad produktionsökning 2,1%/år

1,5%/år

- långsammare ökning av arealen och produktiviteten
- stigande kostnader
- resursbegränsningar
- ökat tryck på miljön

• Realt ökade energipriser + 20 % fram till 2022
• Gått från överutbud till efterfrågestyrd marknad
• Slutsats: Ingen kommer att ropa efter svenska livsmedel på världsmarknaden
men långsiktigt något bättre prisbild på råvaror och intressanta möjligheter för
export av kvalitetsprodukter
Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund

Konsumtion och produktion av nötkött 1995 –
2013 med prognos till 2023 (Milj ton)
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Vad händer med priserna?
Enligt FAO/OECED väntas världsmarknadspriserna för spannmål sjunka även
2015. Därefter förväntas de stabiliseras på nivåer ovanför dem som gällde under
perioden före 2008, men långt under de senare årens toppnoteringar. Räknat i
dagens penningvärde handlar det om priser kring 1,35 kronor per kilo för
brödsäd och 1,15 kronor per kilo för fodersäd.
Världsmarknadspriserna på kött och mejeriprodukter väntas ligga kvar på
2014 års nivå. Detta innebär i praktiken att de sjunker i takt med inflationen. För
EU marknaden innebär detta prisnivåer kring 25 kronor per kilo för nötkött, 15
kronor för gris, 40 kronor för lamm och 2,40 kronor per kilo för mjölk till
mejeri. Detta räknat i dagens penningvärde.

Slutsatser omvärldsanalys
• För Blekinge innebär detta att den del av produktionen som är direkt beroende av
de internationella priserna får det ganska tufft. Det handlar då främst om
spannmål, oljeväxter och mjölk, men också nötkött och gris påverkas. Detta är
dock en förhållandevis liten del av produktionen i Blekinge. Ungefär 40 procent av
produktionsvärdet i Blekinge kommer från denna typ av produkter medan andelen
är 70 procent för Sverige som helhet.
• De branscher som är stora i Blekinge, trädgård och kyckling, men också andra
branscher som lamm, hjort och småskalig förädling är inte så beroende av
utvecklingen på de internationella marknaderna. För dessa produkter är trenderna
på den lokala och nationella marknaden viktigare.

VAD HÄNDER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN?
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Sektorns utveckling 1975-2014.
Index - reala värden. 2014 är prognos
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Utvecklingen av försäljningen fördelat på huvudgrupperna premium-, basoch lågprissortiment under 2014
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Källa: Livsmedelsföretagen
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BLEKINGE- EN BLICK MOT 2030
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BOOM FÖR
VEGETARISK MAT

⟩

Var tionde svensk är vegetarian

⟩

Tre nya vegetariska mattidningar lanserades förra
året

⟩

Ordet ”köttnorm” tog sig in på Språkrådets
nyordslista

⟩
⟩

6 av 10 vill äta mer vegetariskt

I år lanseras en vegansk version av Vår Kokbok

•

Trädgård
•

•

•
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Snabb tillväxt i efterfrågan både i volym och i
mångfald ger goda möjligheter för tillväxt inom
trädgård.
Detta är också ett område som Blekinge är känt för
sedan länge och ett område där Blekinge tar allt
större marknadsandelar.
Framskrivning ger ett produktionsvärdet för
trädgård långt över 300 miljoner år 2030. Trädgård
blir då större än vad mjölk, nöt och gris är
tillsammans idag.
Frilandsodlingen redan idag har ett högre
produktionsvärde än spannmål och oljeväxter. Ändå
används bara 750 hektar i Blekinge till
frilandsodlingar vilket kan jämföras med 10 750
hektar med spannmål och oljeväxter.
Trädgårdsodlingarna har också stor betydelse för
sysselsättningen eftersom odlingen är
förhållandevis arbetsintensiv.

•

Kyckling

•

•
•

•

Kycklinguppfödningen är som tidigare nämnts stor i
Blekinge.
Lägger man sedan till att det är ett av få områden där
det även finns förädling kopplad till den lokala
produktionen så framstår kycklingen som mycket viktig.
Det är också en bransch med god tillväxt.
17 företag. Dessa är koncentrerad till de bättre
jordbruksområdena vid Sölvesborg och Karlskrona.
Lagerbergs är en viktig aktör på marknaden. De har egen
uppfödning men slaktar även åt andra. Deras slaktvolym
på 10 miljoner kycklingar gör att de är tredje störst i
Sverige. Sammantaget har företaget 160 anställda och
en omsättning över 300 miljoner kronor. Detta gör att de
är ett av de största livsmedels-företagen i Blekinge
Lagerbergs har svängt från ett ensidigt fokus på pris till
att kvaliteten på produkten får större betydelse. Detta
ger goda förutsättningar för tillväxt inom
kycklingproduktionen i Blekinge.

Mjölk

•

•
•
•

Mjölken är tredje störst i Blekinge även om
produktionsvärdet bara är hälften mot trädgård och
kyckling.
Förra året (2014) fanns det 71 mjölkbesättningar i
Blekinge men antalet minskar snabbt.
För 15 år sedan (år 2000) fanns 283 mjölkbesättningar i
Blekinge.
En enkel framskrivning indikerar då att det bara kommer
finnas 20 kvar år 2030. Antalet mjölkkor minskar också
men inte lika snabbt.

Antal mjölkgårdar 1970-2030 och av antalet mjölkkor 1870-2030
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•

Slår prognosen från OECD/FAO in att priserna kommer ligga runt 1,35 för
brödsäd, 1,15 kronor per kilo för fodersäd och 2,85 kronor per kilo för
oljeväxter så kan huvuddelen av den nuvarande produktionen bestå men
det är knappast potential för någon nämnvärd tillväxt. Istället krävs
insatser för att hålla kvar det som finns.

•

Det kommer krävas betydande rationaliseringar av produktionen för att
möta ett pris som står stilla när kostnaden för arbetskraft och allt annat
stiger. Detta är dock inte unikt för Blekinge utan ett fenomen som uppstår
i hela världen. Det är bara den som effektiviserar i snabbare takt än
genomsnittet i världen som kan få ökad lönsamhet.

Antal gårdar med gris 1970-2030 och av antalet grisar 1870-2030

Gris
•

88 procent av Blekinges slaktgrisar föds upp i Sölvesborgs kommun. Där är det också nära till Scans gris
slakteri i Kristianstad.

•

Tittar man på de senaste fem åren och jämför svenska avräkningspriser med genomsnittet i EU framgår
det att merpriset till bonden bara varit 5 procent eller 75 öre per kilo vilket är för lågt i förhållande till de
merkostnader som finns. Läget har dock förbättrats och under 2014 låg de svenska priserna 17 procent
över genomsnittet i EU.

•

I Blekinge finns bara två små slakterier för gris. Dessa slaktar bara 7 procent av volymen. Det är därför
svårt att åtgärda problematiken i slaktledet med lokala åtgärder.

•

Utvecklingen visar dock att grisproduktionen i Blekinge har fallit drastiskt. Förra året (2014) fanns det
bara 25 företag med grisproduktion och antalet är sjunker snabbt.
För 15 år sedan fanns 113 företag med grisar o Blekinge. Står sig trenden blir det bara 6 kvar år 2030.
Antalet grisar minskar också snabbt. Står sig trenden blir det en halvering till 2030. Detta är en utveckling
som är mycket svår att bryta om man inte genom lokal förädling kan få ett pris som är något helt annat
än de 15 kronor per kilo som OECD/FAO förutspår ska gälla på EU-marknaden. Det handlar alltså om
något lägre pris än idag vilket blir mycket tufft när många produktionsmedel går upp.

•

Antal gårdar med köttproduktion 1970-2030 och antalet kalvar 1927-2030

Nötkött
•
•
•

•

•

Blekinge har förhållandevis många kor för köttproduktion men ändå är produktionen av nötkött ganska
liten. Detta eftersom det finns få mjölkkor och därmed få kalvar från dessa.
Sammanlagt finns det 460 företag med nötkreatur som inte är mjölkföretag. Huvuddelen av dessa (390
st) har kor för köttproduktion. De övriga är specialiserade på uppfödning av kalvar.
De två slakterier som slaktar gris är även godkända för nöt. Här är dessutom marknadsandelen större.
De båda slakterierna slaktar nästan en tredjedel av produktionen Blekinge. Resterande två tredjedelar
går till slakterier i angränsande län.
Produktionen av nötkött är lite speciell i Blekinge eftersom en stor andel kommer från köttraser och
eftersom kopplingen till naturbetesmarkerna, den biologiska mångfalden och till kulturlandskapet är
starkare än på många andra ställen. Trenden är dock nedåt även för antalet am/dikor. Här finns dock en
möjlighet att bygga ett varumärke med en unik produkt som inte utnyttjas idag. För att lyckas med
detta kan det dock behövas mer lokal slaktkapacitet. Legoslakt är givetvis också ett alternativ.
Det stora antalet företag med nötkreatur och nötkreaturens stora betydelse för naturbetesmarkerna
gör att utvecklingen av köttproduktionen är viktig för hela kulturlandskapet i norra Blekinge. Idag står
och faller produktion med EU-ersättningarna.

Lamm
•

•

•

•

Produktionen av lammkött har många likheter med nötköttet i Blekinge. Det finns förhållandevis
många lammproducenter, 250 st, och kopplingen till naturbetesmarker och kulturlandskapet är
starka.
Fårproduktionen är mindre än nötköttet totalt sett men Blekinge har en högre andel av
sverigemarknaden för lammkött än för nöt. Den stora skillnaden är dock att lammproduktionen är
ökande både i antal företag och i antal djur. Eftersom det är sådan tillväxt på marknaden läggs
ändå trenden till 2030 uppåt baserat på utvecklingen de senaste 15 åren.
En annan skillnad mot nöt är att det är en högre andel av slakten som sker inom länet. 60 procent
av lammslakten sker inom länet fördelat på två slakterier. Det är samma som även har nöt och gris.
Det finns ytterligare ett slakteri som är godkänt för lamm men de slaktar för närvarande enbart
egna djur.
Marknaden för svenskt lammkött är dock relativt outvecklad och möjligheterna till lokala initiativ
är goda. Lamm lämpar sig mycket väl för köttlådor, gårdsbutiker med mera. Det finns redan en hel
del men det finns utrymme för mer. Det bör också gå att utveckla varumärke med koppling till
naturbetesmarkerna och kulturlandskapet där försäljningen kan ske i de vanliga butikerna. Det
finns därmed goda möjligheter för tillväxt för lammproduktionen i Blekinge.

Ägg

Ägg

•

Äggen är en bransch som har förutsättningar att utvecklas i Blekinge. Den var stor i
början av 1990-tlaet men krympte snabbt när produktionen skulle omstruktureras
från oinredda burar till system med inredda burar eller frigående höns. På senare tid
har volymen återhämtat sig något.

•

Det finns idag 5 företag av nämnvärd storlek men bara ett EU-godkänt packeri. Äggen
räcker dock bara till halva den lokala efterfrågan. Det finns alltså utrymme för fler
producenter att nå ut på den lokala marknaden med ägg med en egen identitet.

•

Ekologiska ägg från Blekinge är ett exempel på en produkt som saknas idag.
Möjligheterna att bedriva sådan produktion är mycket goda i skogs- eller
mellanbygden där avstånden till andra fjäderfä är tillräckliga för att klara
smittskyddet. Framskrivningen indikerar oförändrad volym men det finns potential
till ökad volym och ökat värde.

Rätt attityd skapar konkurrenskraft
• Framtidsutsikterna för livsmedelsproduktionen i Blekinge är varierad.
• trädgård, kyckling, lamm, hjort och småskaligt livsmedelshantverk har vind
i seglen. Detta är områden med stark tillväxt på marknaden. Det är också
branscher där strukturerna är sådana att utvecklingen är tydligt påverkbar
på regional nivå.
• de mer traditionella jordbruksprodukterna, spannmål, mjölk, nötkött och
gris är läget ett annat. Produkterna är starkt konkurrensutsatta på den
internationella marknaden och de avgörande strategiska besluten fattas
ofta av stora aktörer som finns utanför länet.

Rätt attityd skapar framtidstro och
konkurrenskraft
• Blekinges kulturlandskap vårdas idag av 500 företag med nötkreatur och
250 med får och 500 med odling av spannmål och oljeväxter. Utan
dessa skulle inte Blekinge vara sig likt.
• En regional strategi kan inte påverka utvecklingen på världsmarknaden,
det är heller inte möjligt att styra den tekniska utvecklingen och de
övergripande strategiska besluten hos de stora aktörerna på marknaden.
Det som kan påverkas är hur man förhåller sig till de förutsättningar som
ges. När de ekonomiska marginalerna är små kan attityden vara helt
avgörande.
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Rätt attityd skapar framtidstro och
konkurrenskraft
•

Idag balanserar huvuddelen av produktion av mjölk, gris- och nötkött på en
mycket en svag tråd. Ungefär 40 % produktionen i Blekinge är kopplad till
utvecklingen på världsmarknaden. Förändringar på världsmarknaden och i EU:s
ersättningssystem får därmed ett direkt genomslag på landskapsbilden och
sysselsättningen i Blekinge.

•

På röd marknad är varje öre betydelsefullt för konkurrenskraft och överlevnad

•

En positiv och utvecklingsinriktad attityd från myndigheternas sida mot de företag
som vill fortsätta och framför allt de som växa har en enorm betydelse för
möjligheterna att utvecklas.
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Tänkbara utvecklingsområden
• Blekinges producenter är idag framgångsrika när det gäller produktion av
kyckling, frukt, bär, köksväxter på friland, köksväxter i växthus, lamm, hjort
och köttrasbaserad nötköttsproduktion. Detta är också områden där det
finns en stark efterfrågan och goda förutsättningar för expansion. Mat och
kost debatteras mycket. Det handlar då både om miljö och om hälsa. Allt
pekar åt ökade andelar frukt och grönt. Inom ramen för kött finns också en
svängning till fördel för vitt kött, för lamm och för premiumkvaliteter.
• Kopplas produktionen i Blekinge ihop med de nu så tydliga trenderna med
miljö och hälsa framkommer genast tre områden där det är störst
möjligheter till expansion. Dessa är trädgård, kyckling och
betesbaserat kvalitetskött.
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1 Trädgård
Stor potential
• Trädgård är ett område som har en otrolig potential i Blekinge. Det är en bransch
som expanderar, där efterfrågan ökar, där svenska produkter och närodlade
produkter har ett tydligt mervärde, där Blekinge är väletablerat sedan länge och
har en stor marknadsandel redan

1. 1 Bredda utbudet
• Möjligheterna är nästan obegränsade. Nästan allt kan passa bra att odla
någonstans i Blekinge. Blekinge är som ett Sverige i miniatyr med ett spektra av
olika jordarter och flera klimatzoner. Nysatsningar kan både handla om produkter
som finns idag men som bara odlas för den lokala marknaden eller om produkter
som är helt nya för Blekinge. Ica nämner till exempel att det är stor brist på
svensk brysselkål, svensk spetskål, svenska rädisor och på svensk växthusodlad
aubergine.

1.2

Upplåt areal

Brist på tillgänglig mark
• God betalningsförmåga vid trädgårdsproduktion. Den som får tillgång till mark med bra förutsättningar kan betala långt
över ett normalt arrende för marken. .
• Ett genomsnittligt hektar med frilandsodling har en omsättning på 330 000 kronor medan spannmålen stannar kring 10
000 kronor. Det krävs alltså 33 hektar spannmål får att få en lika stor verksamhet som på ett hektar med frilandsodling.
Sysselsättningsmässigt är skillnaden ändå större eftersom pengarna från spannmål främst går till maskiner, förnödenheter
och till ränta eller arrende för marken. I frilandsodlingen går de mesta av pengarna till arbetskraften.
• går att utveckla ett företag utan något större kapital.
• Detta gör att frilandsodling lämpar sig väl för unga personer och för personer med annan kulturell bakgrund. De har ny
kunskap, ny syn på marknaden, nya kontakter och ofta mycket drivkraft. Det är också i dessa grupper som man lättast
hittar den arbetskraft som krävs.
• I genomsnitt ligger omsättningen på 7 miljoner per hektar i växthus. Det räcker alltså men en liten hörna på 0,15 hektar för
att ett växthus skall vara en lika stor verksamhet som hela spannmålsodlingen på 100 hektar.

1.3

Ekologisk frilandsodling

• Tillväxten i efterfrågan på köksväxter är god men det är
ändå inget mot ekologiska köksväxter.
• försäljningen i detaljhandeln av ekologiska frukt och
ekologiska köksväxter med närmare 50 procent bara under
2014.
• De anger också att det är tillgången på ekologiska livsmedel
som är mest begränsande för tillväxten. Deras bedömning är
också att trenden kommer stå sig i många år.
• Marknaden för ekologisk frilandsodling av frukt och grönt är
vidöppen.
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1.4 Elleholm - centrum för uthållig växthusodling
• Elleholms tomat AB är näst störst i Sverige på tomat. Företaget har idag cirka 6
hektar växthusyta och 49 personer på lönelistan. Produktionen är spännande ur
ett hållbarhetsperspektiv. Den viktigaste energikällan är spillvärme från Södra
Cell, som har ett massabruk i närheten. Spillvärmen gör att vi får en miljö-mässigt
uthållig produktion av svensk tomat.
• Ny teknik där lågtempererat vatten används gör att möjligheterna att nyttja
spillvärme ökar. Enligt en uppskattning av Tomas Lilja som driver anläggningen
skulle arealen kunna ökas till 40 hektar under glas.

• En anläggning på 40 hektar under glas är för stor för ett enskilt företag. Det skulle
istället kunna bli ett centrum för uthållig växthusodling där flera företag
samverkar. Det handlar då inte bara om tomat utan om en rad andra växthusodlade frukter och grönsaker.
• Detta centrum skulle ha ett produktionsvärde på 300 miljoner och sysselsätta
500 personer.
• Det skulle också skapa förutsättning för omfattande förädling av de olika
grönsakerna. Detta skulle kunna öka värdet av grönsakerna och sysselsätta några
hundra personer till.

1.5 Elleholm - centrum för uthållig växthusodling och integration
• Idag har 40 av de 49 personerna som jobbar med tomatodlingen utländsk
härkomst. Detta visar att växthusproduktionen redan idag har en stor
betydelse för integrationen av nya svenskar.
• I ett centrum för uthållig växthusodling skulle detta systematiseras i en
genomtänkt satsning. Växthusodlingen är intressant för integrationen ur
flera aspekter. En är att det finns många arbetsuppgifter som passar
personer med låg utbildning och svaga kunskaper i svenska.
• En annan är att det är att odling av grönsaker är något som många har
tidigare erfarenheter av. I många fall kan personer med annan kulturell
bakgrund ha kompetens och kunnande som vi saknar. De kan till exempel
introducera nya grönsaker som vi inte tidigare odlat i Sverige men som
både kan vara uppskattade på marknaden och fullt möjliga att odla.

2. Kyckling
-

Antal slaktkycklingar 1975-2014 med
tänkbar utveckling till 2030

hälsa och miljö
Lättlagat
- extra klimatsmart kyckling
(Proteinfoder/Karlshamn)

Betesbaserad köttproduktion.
• Nötkött, lamm och hjort. Detta är det svåraste av de tre tänkbara utvecklingsområdena. Det finns också en
växande efterfrågan men marknadskanalerna är outvecklad och produkterna blandas med annat nöt- och
lammkött.
• Stora plusvärden -biologisk mångfald, bevarande av kulturmiljöer och om god djuretik.
• Hälsa handlar omega 3 och omega 6 där kött från djur som är uppfödda på gräs har en bättre
sammansättning än de som fötts upp med mycket spannmål. Smaken påverkas också positivt av mycket gräs.
• En satsning på naturbeteskött är mycket viktig för helheten. Kyckling och trädgård kan ge sysselsättning och
tillväxt. De har dock en mycket svag koppling till arealanvändningen och till kulturlandskapet. Blekingen har
30 000 hektar åker och 11 000 hektar betesmarker. Mycket av detta består av små insprängda åkrar och
naturbetesmarker som tillsammans med skog och sjöar bildar Blekinges unika kulturlandskap. Ett kulturarv
som är väl värt att bevara och som har stort värde inte minst för besöksnäringen.
• Produkten är ganska given. Det handlar om att ta fram ett kött med hög ätkvalitet, med starka kopplingar till
kulturlandskapet, med starka kopplingar till positiva miljövärden, med god djuretik och med påvisbara
hälsoeffekter.

Vidaretveckla ett starkt varumärke:

4. Naturnära mat från Blekinge – Sveriges
trädgård
- Trädgårdsproduktionen, som är en viktig del
för Blekinge, faller in direkt men begreppet
är vidare än så. Det ger även associationer
till trädgård som ett vackert område, till det
småbrutna landskapet, till småskalig
produktion och till naturlig, hälsosam mat
som producerat med god etik. Kort sagt till
det som Blekinge står för.
- redan välkänt begrfepp
- befintlig trädgårdsproduktion som kan
utvecklas mitt i prick
- Naturbeteskött (av nöt och lamm)och
viltkött faller väl in under begreppet
- klimatsmart kyckling
- likaså sprättägg osv
- även andra branscher kan hänga på om man
klarar av att berätta om ursprunget

Utveckla smakregionen Blekinge
• Ta fram flaggskepps produkter (exv kroppkakor, sillamackor, rökt
fisk, trädgårdsprodukter)
• Ta fram en Terroiratlas för Blekinge (klimat och jordmån,
nuvarande och historisk odling/uppfödning och förädling,
mattraditioner)
• Utveckla produktfestivaler/tävlingar för flaggskeppsprodukterna
(eventuellt som en del av matmässor)
• Försök att tillämpa EU:s ursprungsbeteckningar på
produkter/råvaror från Blekinge
• Bygg fast värdet i regionen, området eller på gården genom en
konsekvent användning av ursprung

