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Mörk konjunkturell utveckling med ljusglimt
Det positiva
konjunktursentiment
som vi såg under
inledningen av året
fick sig en törn när
Coronaviruset, Covid-19,
spred sig från Kina
till övriga världen.
Trots en väldigt mörk
konjunkturell utveckling
kan vi nu börja se vissa
ljusglimtar i mörkret när
restriktioner börjar lättas
upp.
Hårt slag mot världsekonomin
Covid-19-pandemin har
vänt upp och ner på hela
världsekonomin och på hur
vi lever och beter oss. När
Covid-19 slog till i världen
och politiker och andra
myndigheter insåg att
viruset var utom kontroll
togs beslut som fått enorma
negativa konsekvenser för
världsekonomin. Genom
att besluta om utegångsförbud och andra typer av
karantänsriktlinjer försatte
beslutsfattare världsekonomin i den djupaste recessionen vi sett i mannaminne.
Restaurang- och besöksnäringen har fått uppleva sin
största kris någonsin, likaså
detaljhandeln samt kulturoch eventbranschen. Initialt fortsatte tillverkningsindustrins hjul att rulla,
men vartefter insatsvaror
inte kom fram och ökad
osäkerhet kring hur länge
nedstängningen ska pågå
har även tillverkningsindustrin drabbats hårt.

Arbetskraftspåverkan
Under våren har mellan 80
och 90 procent av världens
arbetskraft på något sätt påverkats av Covid-19, genom
bland annat uppsägning,
permittering eller jobb hemifrån. Mer än 40 miljoner
människor har ansökt om
arbetslöshetsunderstöd i
USA. Även svensk arbetsmarknad har påverkats.
Antal varsel per vecka har
slagit rekord och över 500
000 människor har korttidspermitterats, motsvarande cirka 10 procent av
den svenska arbetskraften.
Stimulanspaket
Vid sidan om de beslut
om nedstängningar som
tagits, vilka varit förödande
för världsekonomin, har
politiker och centralbanker
även gjort allt för att rädda
och stötta hushåll och
företag genom direkta och
indirekta finans- och penningpolitiska stimulanser. I
Sverige har vi bland annat
fått se slopad karensdag,
ändring av A-kassa, möjlighet för företag att korttidspermittera anställda och
ekonomiska stöd till utsatta
branscher. USA har bland
annat även använt sig av
helikopterpengar, det vill
säga rena kontoöverföringar till hushåll, samt stöd till
företag. Även de europeiska länderna, med Tyskland
i förarsätet, gör allt för att
rädda sina ekonomier.

Central roll för centralbanker
Tillsammans med de
finanspolitiska åtgärderna
har vi centralbankerna och
penningpolitiken som även
de har gasat mer än någonsin tidigare. Genom sänkta
räntor, likviditetsstöd till
banker och nya typer av
kvantitativa lättnader har
centralbankerna återigen
gjort det som bara för några år sedan varit otänkbart.
Alla de stora centralbankerna har utökat sina köp av
statspapper. Den Europeiska Centralbanken, ECB,
har utökat sina köp av företagsobligationer, även den
amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed,
har börjat köpa företagsobligationer, likaså svenska
Riksbanken. Bank of Japan
har utökat sina aktieköp.
De stimulanser som hittills
aviserats är enorma och
kommer sannolikt fortsätta
så länge denna kris varar.
Hittills har stöd- och stimulanspaketen verkat för att
rädda en världsekonomi
i fritt fall, det kommer
även behövas stöd för att
ekonomierna ska komma
på fötter igen.
Positiva indikatorer
Under våren har både
konjunkturindikatorer
som inköpschefsindex och
hårddata som detaljhandel och industriproduktion rasat. Men vartefter
beslutsfattare aviserat att
karantänsriktlinjer ska
lättas på och människor

fått börja ge sig ut igen har
indikatorer och hårddata
också vänt upp något. April
månad var, med största
sannolikhet, den mörkaste
månaden i världsekonomis
historia. BNP för andra
kvartalet prognostiseras
att vara det mörkaste
kvartalet i mannaminne
och även om det redan nu
går att se en viss ljusglimt
i mörkret kommer det ta
tid innan vi är tillbaka på
samma BNP-nivå som vi
var innan krisen slog till. I
vårt huvudscenario räknar
vi med att den ekonomiska
återhämtningen inleds nu,
men att den tar tid och att
hela 2021 kommer innebära återhämtning och att
BNP är tillbaka på 2019 års
nivåer någon gång under
2022. Detta förutsätter
dock att nya virusvågar inte
försätter länder i nya lockdowns, utan att det hanteras på andra sätt.
Sveriges sätt att hantera
virusets spridning har lett
till att andra länder är mer
restriktiva i sitt mottagande
av svenska turister i sommar. Det kan leda till att
svensk ekonomi får en liten
skjuts i sommar då resandet sannolikt kommer ske
inom landet.
Anna-Maria Najafi
anna-maria.najafi@lrf.se
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Ljusnande framtid för jordbruket
Det ser ljust ut för
svenskt jordbruk. Torkan
2018 slog hårt mot stora
delar av det svenska
jordbruket. Prognoserna
visar att lantbruket
nu har återhämtat sig
och att vi troligtvis når
treprocentsmålet under
2020.
Produktionsvärdet för 2019
verkar vara något högre än
vad som beräknats tidigare.
Den stora ändringen är
högre skörd för vallfoder
och mer ekologisk odling i
växthus än i tidigare prognos. De nya men fortfarande
preliminära siffrorna för
helåret 2019 visar att det
reala produktionsvärdet låg
15 procent över basåren
2010-2014, vilket nästan är i
nivå med treprocentsmålet.
Både volymen och
priset ökar enligt prognosen
för första kvartalet 2020.
Prognosen för 2020 är att
produktionsvärdet ökar med
drygt 2 procent. Tillväxten
beror främst på ett förväntat
högre pris för spannmål,
mjölk och kött. Den totala
volymen spannmål beräknas
bli lägre 2020 än året innan.
Ökande volym för gris och
mjölk
Under första kvartalet 2020
har produktionen av griskött
varit tre procent högre än
under motsvarande period
2019. Invägningen av mjölk
har också ökat. I februari
och mars var invägningen
högre än för samma månader 2019. Det är första
gången sedan 2015 som
invägningen har ökat två
månader i rad. Det kan vara
en vändpunkt.
Under första kvartalet
var invägningen av mjölk en
procent högre än samma

tid förra året. Prognosen för
hela året stannar i dagsläget
på att invägningen stabiliseras och blir kvar på samma
nivå som förra året.
Stort bortfall för lamm
Produktionen av nötkött och
kyckling var oförändrad men
produktionen av lammkött
var 15 procent lägre än
under första kvartalet 2019.
Förändringarna beror på
neddragningar till följd av
torkan 2018 och förväntas
till stor del bestå under året.
Arealen höstsådda
grödor är mindre i år än
förra året. Istället har de
vårsådda grödorna ökat. De
ger vanligtvis lägre skörd.
Jordbruksverkets preliminära arealer kombinerat med
genomsnittliga skördar ger
en prognos med totalskördar
som är något lägre än 2019.
Uppåt för potatisen och
proteinfodergrödorna
Arealen potatis har ökat
något i år enligt Jordbruksverkets preliminära arealuppgifter. Räknat med
genomsnittliga hektarskördar för åren 2014-2017 samt
2019 kommer även skörden
öka och hamna fyra procent
högre än under basåren.
Priset har legat klart lägre
än året före under första
kvartalet. Det beror främst
på att prisnivån var hög i
början av 2019 till följd av låg
skörd 2018. Årets prisnivå ligger realt i nivå med
basåren. Om den prisnivån
består även efter årets skörd
hamnar det reala produktionsvärdet tre procent över
basåren.
Arealen med foderärter
och åkerbönor har ökat sju
procent i år enligt Jordbruksverkets preliminära statistik.
Det efter en kraftig minskning förra året som inte
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återtas fullt ut. Årets areal på
42 000 hektar ligger långt
under de 56 000 hektar som
odlades 2016 och 2017.
Lägre volym spannmål
Spannmålsskörden blev 6,1
miljoner ton 2019. Det kommer troligen inte upprepas
i år. Arealen spannmål är
visserligen större i år men
det är mindre höstsäd enligt
Jordbruksverkets preliminära arealuppgifter. Det
medför lägre skörd eftersom
höstsäden har högst hektarskördar. Förra året gjorde
också vädret att hektarskördarna blev något högre än
normalt. Prognosen för 2020
bygger på genomsnittliga
hektarskördar och indikerar
att volymen minskar till 5,9
miljoner ton.
Stigande pris för svenskt kött
genom ökad efterfrågan
Coronapandemin har medfört förändringar på marknaden för jordbruksråvaror. En
ändring är att konsumtion
har flyttats från restauranger
till hemmen, vilket medfört
ökad försäljning i detaljhan-

deln. Då efterfrågan på
svenskt är högre i handeln
än på restauranger har efterfrågan på svenskt kött ökat.
Volymen har inte påverkats
nämnvärt eftersom det är
långa produktionstider. I
stället har priset har stigit för
svensk kött. Priset på mjölk
har också stigit under första
kvartalet medan äggen har
gått ner. I kvartal 2 aviserade
Arla om en prissänkning
med 10 öre/kg mjölk.
Terminshandeln indikerar att priserna för spannmål
och andra vegetabilier blir
högre för årets skörd än
förra året. Första kvartalet
var dock priserna lägre än
samma tid 2019 eftersom
priserna då var påverkade
av torkan 2018. Marknaden
för grönsaker, frukt och bär
har också påverkats kraftigt
av Coronapandemin. Där
är den mycket svårt att ställa
en prognos för utvecklingen
framöver.
Sara Stjernholm
sara.stjernholm@lrf.se
Jan Lorentzson
jan.lorentzon@lrf.se

LRF har satt upp målet är att det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med tre procent per
år i primärledet. LRF har som basår valt att använda
medelvärdet av produktionsvärdena för åren 20102014. Målet tre procent värdetillväxt per år blir 19
procent för 2020.
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Fortsatt stark tillväxt för den lokala
dryckesbranschen trots Covid-19
Sverige börjar bli ett
dryckesland att räkna
med. Det visar sig i att
antalet dryckestillverkare
ökar och att det starka
entreprenörskapet inom
branschen håller i sig,
trots Covid-19-pandemin.
Idag finns 874 registrerade tillverkare av öl, vin
och cider, vilket motsvarar
en 15-procentig ökning
sedan årsskiftet 2018–2019.
Det framgår av Dryckesbranschrapporten 2020
som bygger på statistik från
SCBs Företagsregister.
Många dryckesproducenter
i glesbygd
Dryckesproduktionen är
väl representerad över hela
landet och finns numera i
218 av Sveriges 290 kommuner. Rapporten visar
att mer glesbefolkade län
som Gotland, Jämtland och
Norrbotten har betydligt
fler dryckesproducenter
per capita än storstadslänen.
Störst tillväxt i ciderkategorin
Den största kategorin är
bryggerier. I Sverige finns
i dag 600 registrerade
tillverkare av öl, och sedan
årsskiftet 2018-2019 har
75 bryggerier tillkommit,
en ökning på 14 procent.
Sprittillverkarna har under
samma period ökat med 20
procent till 116 företag.
Bland cidertillverkarna
ses också många nytillkomna aktörer, antalet företag
har ökat med 23 procent
till 92 tillverkare av cider.
Källor:

Antalet vingårdar har
däremot legat på ungefär
samma nivå de senaste
åren. Idag finns 66 vinproducenter, företrädelsevis i
södra Sverige.
Start-up baserat på hantverk
Gemensamt för alla dessa
aktörer är att de i många
fall är start-ups, drivs av eldsjälar och entreprenörer,
som på hantverksmässiga
grunder framställer premiumprodukter. I många fall
har man en flerårig hobbytillverkning med sig i grunden där man i långsam takt
lärt sig att förstå komplexiteten i hantverket. Det är
ovärderliga erfarenheter att
stå på när man tar det stora
steget att starta verksamhet
på en professionell nivå.
Efterfrågestyrt
Den gastronomiska utvecklingen kring lokal mat
och dryck syns i alla delar
av Sverige. Det lokala och
hållbara är efterfrågat,
och i takt med att svenska
konsumenter blivit mer
medvetna och intresserade
av det svenska matundret så
är det inte konstigt att den
efterfrågan också kompletteras med lokala dryckesproducenter. Utvecklingen
av premiumprodukter kan
därmed konstateras vara
dels entreprenöriellt driven
men också starkt influerad
av konsumenternas efterfrågan.
Stor potential i måltidsturism
I ljuset av den starka utvecklingen i antalet nytillkomna

företag är det lätt att tro att
denna utveckling är självklar. Men det är den långtifrån. Dryckesbranschen
är inte vilken bransch
som helst, den skiljer sig
mycket från andra kreativa
branscher. Dryckesproducenter måste förhålla sig till
omfattande regelverk och
lagstiftning, som inte sällan
kan skilja sig från kommun
till kommun, vilket skapar
dålig förutsägbarhet. Som
liten producent finns dessutom ingen riktig hemmamarknad utan är begränsat till omkringliggande
systembolag (max 10 enligt
TSLS), samt lokala restauranger. Många producenter
vittnar om en ansträngd
ekonomi och att de har
svårt att ta ut löner. Flera
tillverkare uppger att de ser
en potential i besöksnäring
och måltidsturism, men
som de har svårt att utnyttja
med begränsade resurser
och begränsad marknad.
Covid-19-pandemin en rejäl
utmaning
I lägen av kris, osäkerhet
och störningar på marknaden tydliggörs den
sårbarhet som småskaliga
mat- och dryckesproducenter lever med i sitt
företagande. Covid-19 har
visat att dryckesbranschens
utmaningar slår hårt mot
mindre tillverkare. När
restaurangbranschen går
på knäna drabbar det med
kraft dryckesproducenterna. För tillverkare av
alkoholhaltiga drycker återstår endast Systembolaget

som försäljningskanal och
många har fått ställa in sin
tillverkning under våren.
Läget för de nyetablerade
tillverkarna är mycket kärvt,
SCBs siffror till hösten
kommer sannolikt att
beskriva en mindre positiv
situation.
Fortsatt stark efterfrågan
på lokal dryck
Pandemin och den kris den
har orsakat har dock medfört att människor i större
utsträckning har börjat
reflektera över hur deras
konsumtionsval påverkar
lokalsamhället de lever i.
Efterfrågan på lokala alternativ ökar vilket bekräftas
i en undersökning genomförd av European Beer
Consumers Union. Av 667
tillfrågade ölkonsumenter
från 26 länder (huvudsakligen europeiska) uppger
ca 59 procent att de i högre
grad än innan väljer ett
lokalt ölalternativ för att
stötta de lokala tillverkarna. 70 procent säger att de
tänker fortsätta även när
krisen är över.
Dryckesbranschen
förtjänar att betraktas som
en bransch att räkna med,
som har stor potential att
leverera tillväxt och arbetstillfällen. Med rätt förutsättningar att växa kommer
fler människor kunna njuta
av nya produkter som sätter
Sverige på den gastronomiska kartan.
Anna Kaijser
anna.kaijser@lrf.se

www.sverigessmabryggerier.se/dryckesbranschrapporten-2020/
European Beer Consumers Union: www.ebcu.org/2020/06/04/ebcu-covid-19-survey-results/
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Det gröna näringslivets betydelse för ett hållbart samhälle
Det svenska jord- och
skogsbruket tillför
Sverige stora värden
i form av mat, energi,
arbetstillfällen och
miljönytta. Det gröna
näringslivet är till
exempel de enda som
kan producera fossilfri
råvara samtidigt som vi
binder in kol.

Kolbindare
Sveriges jord- och skogsbruk binder varje år
oerhörda mängder kol. Per
ytenhet är jordbruket med
sin mer intensiva produktion en mer aktiv kolbindare än skogen. Utöver detta
tillkommer all den kol som
lagras i växternas rötter
och allt det som binds in i
betesmarker.

Det gröna näringslivet är
en stor arbetsgivare som
med ökad omsättning bidrar till att skapa fler jobb
än många andra sektorer
gör. Det visar rapporten
”Det gröna näringslivet
och dess betydelse för ett
hållbart samhälle”, som nu
har utkommit i en reviderad version.
- Vi är en stor del av lösningen på de utmaningar
som samhället gemensamt
står inför, säger Palle Borgström, förbundsordförande
LRF.
Jordbruket och livsmedelsindustrin står för 2,4
procent av sysselsättningen
och skogen och skogsindustrin för 2,0 procent.
Sammanlagt svarar därmed
det gröna näringslivet för
drygt fyra procent av sysselsättningen i Sverige och
står för 16 procent av den
svenska exporten.
Utöver grundläggande
ekonomisk fakta kring det
gröna näringslivet lyfter
rapporten fram hållbarhetens tre dimensioner, som
alla är lika viktiga för LRF:

Klimatutsläpp och metangas
Ungefär en procent av de
klimatutsläpp som sker
inom Sveriges gränser
kommer från jordbrukets
arbetsmaskiner och nästan
lika mycket kommer från
maskiner i skogsbruket.
Av dessa utsläpp är dock
mindre än två tredjedelar
av fossilt ursprung. Utöver
utsläppen i Sverige ger de
gröna näringarna också
upphov till utsläpp utomlands av fossila klimatgaser
vid produktion av mineralgödsel och andra insatsmedel. LRFs ambition är att
alla dessa utsläpp av fossila
klimatgaser ska vara utfasade till år 2035.
Störst utsläpp inom det
svenska jordbruket bedöms
komma från jordar med
mycket högt kolinnehåll,
ofta tidigare utdikad våtmark.
Metangas från våra
idisslande djur beräknas ha
nästan lika hög klimatpåverkan tätt följt av avgång
av lustgas från ofullständig
nedbrytning av kväveföreningar i marken. Dessa
utsläpp av icke-fossila
klimatgaser beror många
gånger på mikrobiologisk
aktivitet i en invecklad

• ekonomisk hållbarhet
• miljömässig hållbarhet
• social hållbarhet
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väv med många komplexa
samband som ofta är svåra
att kontrollera. Exempelvis
kan effektiva åtgärder för
att bromsa nedbrytningen av kol i mark göra att
riskerna för att släppa ut
metan och lustgas ökar.
Social hållbarhet
Ett livskraftigt företagande är nyckeln till utvecklingen av ett hållbart och
sammanhållet Sverige. En
förutsättning för utveckling
är att det är attraktivt att
leva och driva företag på
landsbygden. Det gröna
näringslivet bidrar med
allt ifrån Sveriges krisberedskap, infrastruktur och
social gemenskap i hela
landet. Detta i kombination med de arbetstillfällen
och skatteintäkter som det
gröna näringslivet genererar, ger förutsättningar för
en levande landsbygd och
utvecklingen av ett mer
hållbart samhälle.
Lantbrukarna ställer upp i kris
Redskap och maskiner
som lantbrukare har,
exempelvis traktordragna
gödseltunnor, kan fyllas
med vatten för att stötta

räddningstjänsten i deras
arbete. Rapporter visar exempelvis att lantbrukarnas
gödseltunnor spred mer än
dubbelt så mycket vatten
som de fyra vattenbombplanen under två veckors bekämpning av skogsbranden
i Ljusdal sommaren 2018.
Försörjningstrygghet
Frågan om inhemsk
livsmedelsförsörjning är
högaktuell under Covid19-krisen. Ungefär hälften
av den mat vi äter i Sverige
är importerad. Stängs våra
importvägar måste vi ha en
egen livsmedelsproduktion
men i dag saknar vårt land
den beredskapen.
Genom långsiktiga
politiska villkor kring
produktion av biodrivmedel, från såväl åkern som
skogen, kan Sverige bygga
upp en tryggare bränsleförsörjning. För att svenskt
lantbruk ska vara robust
i händelse av kris, måste
det utvecklas och stärkas
i fredstid, genom förbättrade förutsättningar för
produktion av livsmedel.
Sara Stjernholm
sara.stjernholm@lrf.se

Hela rapporten hittas på www.lrf.se/det-grona-naringslivet
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