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Vinodling, en växande bransch med rekordskörd
Den långa, torra och
varma sommaren har
gett rekordskördar för de
flesta vinodlare i Sverige. Torkan har förvisso
resulterat i lite mindre
druvor men i desto större mängd. Ett glädjande
resultat för våra svenska
vinodlare som verkar i
en ny bransch där det
tar lång tid att bygga upp
en vinstgivande verksamhet.
Rekordskörd i torkan
Årets vinskörd pågår ännu
i vissa delar av landet men
man kan konstatera att det
ser ut att bli ett mycket bra
vinår. Den långa, varma
och torra sommaren har
resulterat i mindre druvor
men i större mängd. Vissa
producenter har till och
med fått köpa in nya tankar
för att rymma skörden. Generellt sett är det 30-50%
större skörd i år och de
flesta producenter är nöjda
med året säger Sveneric
Svensson, ordförande i
Svenskt vin.
Inte ens bristen på
vatten rådde på druvorna
i någon avgörande grad.
Detta beror främst på att
rotsystemet är så djupt att
växten får sin näring ändå.
Tillväxten på plantorna

blev dock inte lika frodig
som ett mer normalt år.
Vad detta får för slutliga
konsekvenser på kvalitén
återstå att se frampå vårkanten. En första bedömning är dock att kvalitén
är mycket god, enligt både
Claes Bartoldsson på Ästad
vingård och Jonas Ivarsson
på Arilds vingård.
Kvalitetsvin tar tid
Det tar tid och kräver stort
engagemang och erfarenhet för att bygga upp
kvalitetsvin. Eller som Jonas
på Arilds vingård säger:
“de 200 första åren är ett
experiment”. Inte desto
mindre vinner svenska
viner idag internationella
utmärkelser, de senaste fem
åren har svenska vinodlare
erhållit 30 internationella
utmärkelser varav 5 guld.
Detta trots att det var först
1999 som Sverige blev
ett godkänt vinland. Det
tillkommer ständigt nya aktörer och vinkurserna hos
Svenskt vin blir fulltecknade fort.
Svenskt kommersiellt vin
från drygt 40 producenter
Idag finns det kommersiellt
tillgängliga svenska viner
men volymerna är små,
motsvarande ungefär
60 000 liter om året. Att gå
från nyetablering till full
produktion är en lång och
kostnadskrävande process.
Det krävs stora investeringar i etableringsfasen, inte
minst eftersom det beräknas ta minst 4-5 år för en
nyetablering att ge goda

skördar. Vingårdarna har
stöd av föreningen Svenskt
vin som tillsammans med
gårdarna systematiskt utvecklar vinproduktionen.
De flesta vingårdar
i Sverige finns i Skåne,
Blekinge, västra Sverige
samt Öland och Gotland
men det finns vingårdar
även i Mellansverige. Den
kommersiella vinodlingen i
Sverige beräknas sysselsätta
ca 250 personer på årsbasis. I slutet av 2017 fanns
det 76 företag registrerade
i Företagsregistret (SCB)
som vingårdar. Av dessa bedöms för närvarande drygt
40 vara mer permanent
etablerade på marknaden
med tydliga kommersiella
produkter. Därtill kommer
ca 200 vinodlingar.
Druvor för vitt vin vanligast
i Sverige
Det finns ett flertal druvsorter som passar svenska
förhållanden. Vanliga
sorter är den gröna druvan
Solaris och den blå druvan Carbernet Cortis vilka
båda är motståndskraftiga
mot svampangrepp. Det
kan vara svårt att få upp
tillräcklig sockerhalt i en
blå druva i Sverige för att
producera rött vin men
oftast går den att användas
till att göra rosévin. Man
vill ta druvorna när det är
perfekt moget och vädret
är rätt. Eftersom de flesta
vinodlare i Sverige jobbar
med endast Solaris minskar
skördefönstret. Risken med
att fokusera på en druva
balanseras av att man kan

skörda druvorna för mousserande vin och stilla vin
vid olika tidpunkter.
Stort intresse för svenskt vin
Den totala marknaden för
vin är stor i Sverige. Som
vinproducent är det viktigt
att hitta sin nisch på marknaden. Gårdsförsäljning
av de egna produkterna är
inte tillåtet med nuvarande
lagstiftning men svenska
viner kan säljas genom
Systembolagets sortiment
”lokalt och småskaligt”
eller genom beställningssortimentet. Många vinproducenter kombinerar
vinodlingen med visningar,
restaurang, boende eller
konferenser för att bredda
sin målgrupp och inkomstmöjligheter. Ett vanligt
exempel är att bjuda in
gäster att hjälpa till med
skörden. Förutom att erbjuda en unik och exotisk
upplevelse är det ett sätt
att samtidigt lösa behov
av extra arbetskraft under
den begränsade tiden som
skörden pågår.
Sophie Lind
Sophie.lind@lrf.se
Jan Lorentzon
Jan.lorentzon@lrf.se
Källor: LRF 2018; Grön Entreprenör, Sveriges Vingårdar, Svenskt
vin, Arilds Vingård, Ästad Vingård
I Grön Entreprenör har LRF sammanställt en översikt på förutsättningar och möjligheter för att driva lönsamma och hållbara företag
inom de gröna näringarna. I Grön
Entreprenör beskrivs vinodling
och ytterligare 25 verksamheter.
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Arbetskraftsbrist i livsmedelssektorn bromsar
tillväxten
Livsmedelssektorns
företag har oberoende
av storlek betydande rekryteringsbehov. Trots att
många jobb inte kräver
tidigare erfarenhet är det
en mycket stor utmaning
att hitta rätt arbetskraft. Arbetskraftsbristen hindrar företagens
möjligheter att utvecklas
och sektorns tillväxtmöjligheter bromsas av ett
otillräckligt arbetskraftsutbud.
Stort rekryteringsbehov
En aktuell studie gjord
av LRF i samarbete med
branscherna i livsmedelssektorn visar att strax
över hälften av företagen
förutspår att de kommer
att växa de kommande fem
åren. De studerade företagen återfinns i hela kedjan
från primärproduktion till
livsmedelsindustri.
Resultatet visar att sektorn under 2019 har ett behov att rekryterarna drygt
40 000 medarbetare, varav
ca 60 % inom industrin.
När företagen bedömer sitt
arbetskraftsbehov om fem
år har de skattat att de har
ett behov av att rekrytera
närmare 59 000 medarbetare -ett betydande rekryteringsbehov sett till sektorn
som helhet.
Ett genomsnittligt företag, sett över alla branscherna i livsmedelssektorn avser
att anställa 3,5 personer
det närmaste året. Den
siffran dras starkt upp av
livsmedelsföretagens och

trädgårdsnäringens behov
och dras ned av de andra
branscherna.
Livsmedelssektorn en betydande arbetsgivare
Livsmedelssektorn utgörs
av företagen från primärproduktionen, dvs jordbruk
och trädgårdsnäringen
till företagen i förädlingsindustrin. I dag finns det
närmare 63 000 gårdar i
Sverige varav ca 15 000 är
heltidsverksamma med
jordbruk och drygt 1 900
med trädgårdsföretagande.
Tillsammans gör de en
arbetsinsats som motsvarar
63 000 årsarbeten. 70% av
det som produceras i det
svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige. Livsmedelsindustrin utgörs av 4 300
företag som 2015 sysselsatte
54 000 personer.
Ouppfyllda arbetskraftsbehov med konsekvenser
Under de senaste 12
månaderna har företagen
i studien avstått från att
rekrytera närmare 13 000
medarbetare eftersom de
inte hittat rätt person för
jobbet. Bristen på rätt arbetskraft har bl.a. inneburit
längre rekryteringsprocesser, kompetens- och utbildningskrav har fått sänkas,
produktion har dragits ned,
företag har fått tacka nej
till order, personal har fått
rekryteras utomlands och
generellt sett har befintlig
personal behövt jobba mer.
Det är en överväldigande
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majoritet, 80% av företagen, som uppger att det är
svårt att hitta rätt arbetskraft och att detta begränsar företagets verksamhet.
Mjuka värden och yrkeserfarenhet prioriteras
De främsta hindren för
rekrytering av arbetskraft
varierar något mellan
branscherna, men genomgående är att även de
mjuka värdena är viktiga
vid urvalet av nya medarbetare. De personliga egenskaperna spelar en stor roll.
Självgående, ansvarstagande och inte minst intresserade kandidater eftersöks
i de flesta branscherna.
Rätt attityd och ambition
hos kandidaterna värderas
mycket högt tillsammans
med rätt yrkeserfarenheter
och utbildningsnivå.
En majoritet av företagen efterfrågar kandidater
med en utbildning på
yrkesgymnasienivå. Fyra av
tio företag ser också behov
av personal utan tidigare
erfarenhet. Även korttidsutbildningar har en tydlig
roll för att försörja livsmedelssektorns företag med
arbetskraft.
Potentiell rekrytering av
personer långt från arbetsmarknaden
Ungefär 20% av företagen i studien ser det som
en viktig samhällstjänst
att erbjuda praktik och
anställningar till personer
som står långt från arbetsmarknaden. Det kan vara

långtidsarbetslösa eller
nyanlända. Denna typ av rekrytering innebär dock ofta
en betydande insats från
arbetsgivaren. Företagen i
studien svarade att relevanta subventioner, förbättrade språkkunskaper och
support för att matcha rätt
personer till rätt företag
skulle underlätta mottagande av denna kategori
arbetskraft.
För att uppnå målen i livsmedelsstrategin krävs mer
arbetskraft
Den 20 juni 2017 antog
riksdagen en livsmedelsstrategi som pekar ut
riktningen för den svenska
livsmedelspolitiken fram
till 2030. Det övergripande
målet för strategin är att
skapa en konkurrenskraftig
livsmedelskedja som ökar
matproduktionen i Sverige.
En ökad produktion leder
till behov av att öka produktionsresurserna, bl.a.
tillgången på arbetskraft.
Det är inte minst ur denna
synvinkel bekymrande att
sektorn upplever så stor
brist på arbetskraft.
Anders Johannesson
Anders.johannesson@lrf.se
Sophie Lind
Sophie.lind@lrf.se
Källa: LRF 2018: Mer mat, fler
jobb. Målet med studien var att
undersöka vilka arbetskraftsbehov
som finns i sektorn.

Effekter av 2018 års torka
Det extrema sommarvädret har lett till betydande
ekonomiska konsekvenser för jordbruket i Sverige. LRFs beräkningar
visar på totala effekter
motsvarande omkring 10
miljarder kr. 40 procent
av statens stödpaket på
1,22 miljarder kronor betalas ut i år. Jordbruksverket har oktober på sig
att återkomma med ett
underlag för fördelning
av resterande medel.
Extraordinärt väder ledde
till kraftigt minskade skördar i hela landet
2018 års väder har varit
extremt. I alla fall under
månaderna maj-augusti
som ju alla är synnerligen
viktiga för skördeutfallet i
jordbruket. Sammantaget
för sommaren var temperaturen i genomsnitt omkring
tre grader över den normala i södra landet och cirka
två grader över i norr. Samtidigt var nederbördsmängderna minimala i stora
delar av landet. På många
platser i södra och sydöstra
Sverige uppmättes endast
10-15 procent av normal
nederbörd i maj, juni och
juli. På många andra ställen
i Göta- och Svealand föll de
minsta regnmängderna på
100 år.
Om man jämför väderleken med historiska år kan
man konstatera att 1992 års
förhållanden liknade årets,
även om maj månad var
något mer gynnsam för 26
år sedan. Då blev totalskörden för spannmål knappt
3,6 miljoner ton, eller cirka
65 procent av dåtidens
normalskörd. Vallskörden
samma år motsvarade cirka
85 procent av ett normalår. 2018 års skörd kan i

nuläget endast uppskattas
men mycket tyder på att
den kommer att ligga i
paritet med 1992 års skörd.
Det skulle betyda cirka 60
procents skördenivå för
spannmål och 70-80 procents skördenivå för vall.
Ökade foderkostnader ger
stora ekonomiska konsekvenser
Ovanstående bedömning är
delvis baserad på en skördeenkät som LRF genomförde i början av september med drygt 4000 svar.
Undersökningen visade att
lantbrukarna försöker täcka
underskottet på vall- eller
grovfoder på olika sätt.
Skörd av spannmål som
ensilage har varit en vanlig
metod och vidare har valloch trädesarealer, som inte
skördas ett normalår, tagits
i anspråk. Andra alternativa
fodermedel, t ex halm eller
mer kraftfoder, har också
använts i ökad utsträckning. Totalt sett har detta
lett till kraftigt ökade foderkostnader genom stigande
skördekostnader och markant stigande inköpspriser
på foder. Sammantaget har
torkan medfört betydande
ekonomiska konsekvenser i
såväl den grovfoderbaserade animalieproduktionen
(mjölk, nötkött, får/lamm,
häst) som i den spannmålsbaserade (gris, matfågel,
ägg).
Även företag med
renodlad vegetabilieproduktion har självfallet
påverkats starkt av torkan.
Prisuppgången för exempelvis spannmål, oljeväxter
och potatis har kompenserat en del för lantbrukarna. Men i de fall, framför
allt på spannmålssidan,
där skördeleveranser varit

kontraktsbundna är de
ekonomiska konsekvenserna stora.
Mångmiljardeffekter
LRF har skattat de totala
effekterna av årets torka
till ungefär 10 miljarder
kr på sektornivå. Den
överväldigande delen,
omkring 75 procent, av
effekterna ligger på kostnadssidan i form av ökade
foderkostnader vid inköp
samt ökade kostnader för
befintlig skörd. Resterande
del handlar om minskade
skördevolymer och därav
minskade marknadsintäkter. De största sektorerna i
svenskt jordbruk är de som
berörs mest pengamässigt.
Det handlar om knappt 2
miljarder kr för mjölksektorn, 1-1,5 miljarder för
spannmålssektorn beroende på hur frågan om spannmålskontrakt värderas
och runt 1 miljard kr för
nötkött respektive griskött.
Effekterna för hästnäringen
kan skattas till något under
1 miljard kr och effekterna för trädgårdsnäringen
ligger troligen närmare
0,5 miljard kr Skattar man
effekten av torkan i jämförelse med ett normalårs
marknadsintäkter, exklusive
EU-stöd, för olika branscher kan följande bild av
läget ges:
Mjölk 		
19%
Spannmål
11%1
Nötkött		
20%
Gris		
22%
Ägg		
13%
Matfågel
13%
Trädgård
11%
Jordbruk totalt 16%
Källa: Egna beräkningar

Av sammanställningen
framgår tydligt att effekterna av årets torka är
omfattande. Det skulle
krävas rejäla ökningar av
marknadspriserna för att
kompensera förlusterna.
För mjölksektorn handlar
det exempelvis om 60-70
öre/kg mjölk i ökade kostnader.
Statligt krisstöd
Regeringen har lanserat ett
stödpaket på grund av årets
torka på totalt 1,22 miljarder kr, vilket kan uppskattas
motsvara 10-15% av de totala förlusterna. I en första
del med utbetalning senare
under 2018 riktas cirka 400
miljoner kr till sektorerna
mjölk, nötkött och får &
lamm. 60 miljoner kr har
även satts av för att sänka
avgifter vid slakterikontroller. Resterande 760 Mkr ska
betalas ut 2019 och här har
Jordbruksverket att uppdrag till slutet av oktober
att ta fram ett underlag för
fördelning av dessa medel.
Lars-Erik Lundkvist
lars-erik.lundkvist@lrf.se
Procentsatsen torde ligga runt
15 procent (eller kanske något
högre) om hänsyn tas till att den
högre prisnivån för 2018 års skörd
inte slår igenom fullt ut på grund
av slutna kontrakt.

1
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Avmattande global tillväxt i sikte
Den globala tillväxten
börjar visa tecken på
avmattning, under 2019
förvändas den positiva
tillväxttakten komma
ner på något lägre nivå.
Centralbanker har inlett
en normalisering av
penningpolitiken, likaså
svenska Riksbanken,
som dock håller stenkoll
på kronans utveckling.
En fortsatt svag krona
är normalt positiv för
de gröna näringarna då
den påverkar exporten
positivt.
Räntehöjningar och normalisering av penningpolitik
att vänta
Den globala tillväxten
fortsätter att tuffa på och
av allt att döma ser återhämtningen efter den
globala finanskrisen ut att
bli den längsta i modern
tid. Återhämtningen och
tillväxten efter finanskrisen
har präglats av stimulativ
penningpolitik i form av
obefintliga räntor och
kvantitaiva lättnader, regleringar och nu på slutet
finanspolitiska stimulanser.
Återhämtningen har även
präglats av ökat missnöje
och ökad protektionism,
vilket Brexitomröstningen
och valet av Donald Trump
för två år sedan är tecken på.
Inför 2019 förväntas
den globala tillväxten
mattas av. Centralbanker
börjar prata om räntehöjningar och normalisering
av penningpolitiken. USA
har kommit en bra bit på
väg, frågan är hur mycket
Europeiska Centralbanken

(ECB) och Riksbanken hinner höja innan konjunkturen vänder ner.
Ökad protektionism och
rivalitet mellan USA och
Kina
Donald Trump gick bl.a.
till val på lägre skatter och
på att ta tillbaka jobb till
USA, men även att länder
med stort handelsöverskott
till USA skulle straffas. I
våras införde USA första vågen av tullavgifter. Därefter
hotades Europas bilindustri i ett försök att sätta dit
Tyskland, något som dock
lagts åt sidan. Fokus nu är
istället på Kina. Konflikten
med Kina är så mycket mer
än bara handel. Det är en
rivalitet med världens två
största ekonomier, där den
ena är på frammarsch och
den andra sannolikt haft
sin storhetstid. Den rivalitet
som råder är alltså något
vi måste vänja oss vid, även
om det kan komma ett tillfälligt handelsavtal under
hösten.
Handelstullarna har
inte påverkat svensk ekonomi nämnvärt. Något som
dock kan ändras snabbt om
Trump gör slag i saken och
riktar in sig mot Europa
och dess bilindustri. En
ökning av strafftullar på
livsmedel mellan USA och
Kina skulle däremot kunna
utgöra en potential för
svensk livsmedelsexport.
Kina inte lika beroende av
export
Kinas mål är att bli en
global supernation. De har
lanserat Made in China

Lantbrukskonjunkturen. Denna konjunkturrapport ges ut av Lantbrukarnas Riksförbund och utkommer med några nummer per år tillsammans
med Internationella Perspektiv. Den avser att ge en bred översikt av
konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket. Underlag hämtas från officiella publikationer.

2025, vilket innebär att
de ska bli en teknologisk
supermakt. De är på god
väg att bygga upp världens
största militärbas och de är
i full färd med att utveckla
och bygga det så kallade
Belt and Road Initative,
en järnväg som kopplar
samman Kina med övriga
Asien och Europa. Nuvarande presidenten sitter på
livstid och han är målmedveten. De tullar som
uppkommit under hösten,
som de dessutom kontrat
på är ett hinder på vägen,
men stör inte ambitionerna
på längre sikt. Exporten
och speciellt den till USA
har fått mindre betydelse
de senaste åren, då Kina
flyttat upp längs värdekedjan och gör betydligt mer
investeringar och innanför
landets gränser.
Minskad global tillväxt en
konsekvens
Handelskonflikten får dock
konsekvenser. Ökad osäkerhet bidrar till negativt
sentiment och avvaktan
i utvecklingsprojekt och
investeringar globalt.
Tillväxten i global handel
har sjunkit under 2018.
Sentimentet har dessutom
sjunkit bland inköpschefer
och exportchefer, speciellt
i synen på framtiden. Den
lägre globala handeln syns
även konkret i svenska
exportsiffror, som tappat
fart i år.
Fortsatt svag krona och lågt
ränteläge mest troligt
Den globala konjunkturen är inne i slutet av sin
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cykel och 2019 förväntas ekonomin mattas av.
Riksbanken signalerar att
räntan kommer höjas till
noll procent under nästa
år. Trots att noll procent
fortsatt är väldigt lågt, kan
det procentuellt innebära en stor förändring för
hushållen, varför Riksbanken väntas gå varsamt fram.
2020 förväntas tillväxten
mattas än mer och av allt
att döma närmar vi oss en
lågkonjunktur de kommande åren. Det är därför
troligt att Riksbanken inte
kommer hinna höja räntan
långt över noll procent
innan de tar en paus, alternativt tvingas sänka igen.
Riksbanken är fokuserad
på inflationen och valutan.
En för stark krona kan
leda till än mer försiktiga
höjningar. En svag krona
är normalt positiv för de
gröna näringarna.
ECB kommer till årsskiftet avsluta sina kvantitativa
lättnader och göra första
räntehöjningen sent 2019,
varför Riksbanken inte
kommer kunna höja för
aggressivt. Det låga ränteläget kommer därmed bestå
ett tag till.
Anna-Maria Najafi
Anna-maria.najafi@lrf.se

