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Svenskt jordbruks möjligheter ökar
LRF har nyligen publicerat rapporten Matkronan¹
och konstaterar bland
annat att de svenska
matpriserna är stabila
och måttliga i livsmedelsbutikerna, samt att
svenska livsmedel har
tappat mycket till importen. Starkare konsumentpreferenser för svenska
livsmedel ger både livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn nya möjligheter att återta utrymmet
i svenskens matkasse.
Svenska livsmedelspriser
har sedan 2010 stigit 13
procent vilket är i takt med
ökningen inom övriga
EU. 2018 är den svenska
prisnivån, liksom 2010,
17 procent högre än genomsnittet för EU. Idag
finns det dock fler länder
med dyrare livsmedel än
Sverige. 2010 var det bara
Danmark och Irland. 2018
hade matpriserna i Österrike, Luxemburg och Finland gått om Sverige.
Svensken lägger 12,5
procent av inkomsten på
livsmedel i butik. Det är
lika mycket som hushållen
lägger på transporter och
dubbelt så mycket som på
boende. De senaste 20 åren
har vi konstant lagt runt
12 procent av inkomsten
på mat i livsmedelsbutik.
Andelen av inkomsten som
läggs på restaurangbesök
har de senaste 20 åren ökat
med en procentenhet och
är nu 5,8 procent.
Ett ökande konsumtionsutrymme leder till

att dyrare livsmedel samt
livsmedel med högre förädlingsgrad efterfrågas
allt mer, vilket märks i butiksledets utbud såväl som
i antalet besök på restauranger och snabbmatskedjor. Utbudet av förädlade
produkter och färdigmat
kommer sannolikt fortsätta
att öka. Här finns en risk
att importen kan komma
att öka ytterligare men det
avgörs i slutändan av den
svenska livsmedelsindustrins innovationsförmåga
och användande av svensk
råvara. Konsumentens efterfrågan på svenska varor
är inte heller oviktig, något
som blivit allt tydligare i butik men inte i samma grad
på restaurang.

Figur 1: Olika aktörers andel av försäljningspriset
på livsmedel med svensk råvara, 2017
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Figur 2: Olika aktörers andel av försäljningspriset
på några utvalda livsmedel med svensk råvara, 2018
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Importandelen har ökat
sedan EU-inträdet
De 12,5 procent av hushållens inkomster som läggs
på livsmedel i dagligvaruhandeln motsvarar 250
miljarder kronor. Av en
genomsnittlig matkasse tar
staten 11 procent av hushållens livsmedelsutgifter
i form av moms. Handeln
får cirka 30 procent. Till
importvaror går närmare
36 procent vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan 2010. Livsmedelsindustrin och bonden får
13 respektive 9 procent av
livsmedelsutgifterna 2017,
vilket är mindre än 2010.
Bondens andel ökade dock
med en halv procentenhet
mellan 2016 och 2017, vilket är troligen ett positivt
trendbrott. LRF återkom-
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mer med en uppdatering
avseende 2018 i början av
2020 för att visa om så är
fallet.
Bondens andel av svenska
livsmedel är oförändrad
över tiden…
När det gäller de livsmedel
som baseras på svenska råvaror tar staten 11 procent
medan resterande 90 procent fördelas lika mellan

Moms

bonden, industrin och
handeln med 30 procent
vardera. Se figur 1. Denna
fördelning har stått sig de
senaste 20 åren.
...men det är stora skillnader mellan olika livsmedel
Hur stor andel som hamnar hos bonden och hur
stor andel som går till
industri eller butik skiljer
Forts på sida 4

¹Matkronan – Maten och våra pengar, 2019
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Otillbörliga handelsmetoder
Nu finns ett utredningsförslag om hur EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan ska implementeras
i Sverige (Ds 2019:19).
Många EU-länder, dock
ej Sverige, har sedan
tidigare en nationell lagstiftning på området men
nu ska alltså gemensamma regler införas på
EU-marknaden.

att direktivet föreslås gälla
för alla leverantörer och
köpare i livsmedelskedjan
oavsett storlek. Här väljer
utredaren att frångå EU-direktivets trappmodell som
delar in säljare och köpare
i olika omsättningsklasser.
Detta görs bland annat av
förenklingsskäl.

Ytterst handlar reglerna
om att skydda mindre leverantörer mot köpares
otillbörliga handelsmetoder vid kommersiella köp
av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det finns en
jordbrukspolitisk koppling
till förslaget eftersom EUs
gemensamma jordbrukspolitik (CAP) successivt avreglerats och där tidigare prisregleringar i stort sett tagits
bort. Dagens CAP förmår
inte på samma sätt som den
gamla ge primärproducenterna rimliga villkor.

• längre betalningstider än
30 kalenderdagar för jordbruks- och livsmedelsprodukter som är färskvaror,
samt längre än 60 kalenderdagar för övriga jordbruksoch livsmedelsprodukter,

Koppling till
livsmedelsstrategin
Sägas bör också att implementeringen av direktivet
i Sverige har en koppling
till riksdagsbeslutet 2017
om en nationell livsmedelsstrategi. Denna pekar på
betydelsen av en långsiktigt
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.
Utredaren Johan Hedelin
konstaterar att ett effektivt
genomförande av UTP-direktivet bidrar till en ökad
lönsamhet i primärproduktionen och kan
därigenom medföra en
ökad produktionsvolym.
Alla föreslås omfattas
Huvuddragen i förslaget är

Enligt direktivet ska följande
handelsmetoder vara förbjudna
(svarta listan):

• annullering av order av
färskvaror med kortare
framförhållning än 30 dagar,

• köparen hotar att vidta
eller vidtar kommersiella
repressalier mot en leverantör som utövar sina
avtalsenliga eller juridiska
rättigheter,
• köparen kräver ersättning
för att behandla klagomål
från kunder i samband
med försäljning av leverantörens produkter, även
om det inte förekommer
försumlighet eller fel från
leverantörens sida.
Kommentar: När det gäller
betalningstider föreslås
att 30 dagar ska gälla för
alla produkter i den svenska
tillämpningen. Likaså ska
30-dagarskravet om orderannullering gälla alla produkter.

• köparen ändrar ensidigt
villkoren i leveransavtal i
fråga om intervall, metod,
plats, tid, volym, kvalitetskrav, betalningsvillkor, priser eller tillhandahållandet
av vissa angivna tjänster,

I EU-direktivet finns även
ytterligare handelsmetoder
listade (gråa listan) som är
förbjudna om inte parterna
klart och tydligt kommit
överens om dem i leveransavtalet eller i ett efterföljande avtal mellan leverantören och köparen:

• köparen kräver betalningar som inte är kopplade till
leverantörens försäljning av
jordbruks- och livsmedelsprodukter,

• köparen returnerar osålda produkter till leverantören utan att betala för dessa
eller utan att betala för
bortskaffandet,

• köparen kräver betalning
för försämring eller förlust
som uppstått i köparens
lokaler eller efter äganderättsövergång och som inte
berott på leverantörens
försumlighet eller fel,

• köparen kräver betalning
som ett villkor för att lagra,
skylta eller lista leverantörens produkt eller för att
tillhandahålla produkten
på marknaden,

• köparen vägrar att på
begäran skriftligen bekräfta
villkoren i ett leveransavtal,
• köparen olagligen anskaffar, använder eller röjer
leverantörens företagshemligheter,
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• köparen begär att leverantören ska bära hela eller
del av kostnaden för rabatter i samband med marknadsföringskampanj,
• köparen kräver betalt av
leverantör för reklam,

• köparen kräver betalt av
leverantör för marknadsföring,
• köparen kräver betalt av
leverantör för personalkostnader till inredningen av
försäljningslokaler.
Tillsynsmyndighet från
2021
Konkurrensverket föreslås
bli svensk tillsynsmyndighet
och ska ta emot anmälningar, starta utredningar,
besluta om förbud och
sanktionsavgifter. En anmälare kan vara anonym men
i samband med utredning
och när det blir ett mål
mellan 2 parter faller anonymiteten. Reglerna föreslås vara i kraft 1 november
2021.
Man kan se de nya reglerna som en ”mall” för vad
ett avtal eller kontrakt mellan två parter kan innehålla
utöver priser och volymer
med mera. Beaktas punkterna på den svarta och
gråa listan ökar förutsättningarna för balanserade
och sunda affärsförbindelser i livsmedelskedjan. Detta bör alla aktörer i kedjan
tjäna på långsiktigt.
Lars-Erik Lundkvist
lars.erik.lundkvist@lrf.se

Nationell strategi för hästföretagande
I Sverige finns det cirka
360 000 hästar och
branschen skapar ungefär 30 000 arbetstillfällen. Svenskt hästföretagande är grunden för en
stark svensk hästnäring
som bidrar till samhället
genom att skapa jobb,
öppna landskap och
ökad folkhälsa.
Enligt Jordbruksverket
finns det ca 20 000 hästföretag i Sverige (2016).
Det är enligt samma källa
ungefär 25 % av landets ca
360 000 hästar som används
i näringsverksamhet, resten
av hästarna hålls för privat
bruk. I en bransch med
både näringsidkare och
hobbyutövare, blandas de
olika hästhållarnas inriktningar lätt samman. Vi
behöver skapa en förståelse för och en tydlighet
kring att det finns både
producenter och konsumenter inom hästnäringen.
Detta är en anledning och
bakgrunden till Nationell
strategi för hästföretagande, en satsning som hela
hästbranschen står bakom.
Den övergripande
målsättningen med hästföretagarstrategin är ett
konkurrenskraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster
ökar på en marknad styrd
av efterfrågan och bidrar
till tillväxt, sysselsättning
samt en hållbar – även för
hästen – utveckling i hela

landet. Strategin innehåller
tre strategiska målområden. Dessa är, liksom i den
nationella livsmedelsstrategin, områdena ”regler och
villkor”, ”konsument och
marknad” samt ”kunskap
och innovation”. Inom varje område beskrivs ett antal
faktorer eller förutsättningar där hästföretagare har
behov av rimliga tillämpningar, regelförenklingar,
nya verktyg eller andra
förutsättningar. Handlingsplanen bryter ner strategins
långsiktiga ambitioner i en
konkret åtgärdslista. Ansvaret fördelas bland hästnäringens organisationer och
alla aktiviteter bidrar till
branschens utveckling och
hästföretagarstrategins uppfyllande.
Konkurrenskraften kan
stärkas
Regelförenkling behövs
på flera områden för att
möjliggöra ett konkurrenskraftigt hästföretagande.
Konsumentköplagen,
strandskyddsreglerna och
bygglovsreglerna är områden som identifierats ha
betydelse för hästnäringens
möjligheter och utveckling.
Skattefrågan ligger också
på agendan då hästföretagande med långt uppbyggnadsskede ofta ifrågasätts
av Skatteverket. Skattefrågorna diskuteras löpande
i en referensgrupp hos
Skatteverket.
Ett annat delmål är att

synliggöra behovet av en
rättssäker attityd vad gäller
tillämpningen av lagstiftningen på djurskyddsområdet. Lika bedömning oavsett var man bor i landet,
kompetens hos personalen
vid våra myndigheter och
god service vid kontrollerna är delar som LRF identifierat som viktiga.
Företagsutveckling
Under våren 2019 lanserades Kvalitetsmärkt Hästverksamhet tillsammans
med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och
SMAK Certifiering AB, ett
kvalitetssäkringssystem för
hästverksamheter. Initiativet till en kvalitetsmärkning
togs av ett stort antal hästföretagare som påtalade
behovet av en oberoende
märkning för just hästföretag. Grunden för märkningen är lagkrav inom områdena djurvälfärd, arbetsmiljö
och klimat/miljö. Med
certifieringen kan man
som företagare marknadsföra sitt företag och öka
konkurrenskraften. Man
är också väl förberedd för
en myndighetskontroll och
minskar kvalitets- miljö- och
arbetsmiljöriskerna i företaget. Hästföretagarcentrum
är ett samarbete med LRF
Konsult, HNS och våra tre
riksanläggningar (Flyinge,
Strömsholm och Wången),
med syftet att stötta hästföretagarna i sin utveckling.
Årligen arrangeras Hästfö-

retagardagar och arbetsmiljöträffar över hela landet.
Inom samarbetet har också
Driva Hästföretag skapats,
en digital utbildning specifik för hästföretagare.
Framtiden
Hästföretagare bidrar till
samhällsnyttan, främst
genom sitt erbjudande av
kvalitetstid och meningsfull
fritid åt många konsumenter. Produktionen bidrar
också i hög grad till öppna
landskap, biologisk mångfald, sysselsättning, skatteintäkter och även mat. Trots
efterfrågan på produkter
och tjänster finns samtidigt
stora utmaningar vad gäller
lönsamhet och konkurrenskraft, ofta mot bakgrund av
en varierande köpkraft hos
kundkretsen. Hur häst och
hästföretagande hanteras
inom lagar och regler är
ofta otydligt och svårtolkat,
vilket kan vara en orsak till
ofta starkt diversifierade
verksamheter för att sprida
riskerna. Det finns en efterfrågan på såväl förenklingar
som verktyg och redskap
för att stärka konkurrenskraften och därigenom
skapa förutsättningar för
ett hållbart företagande.
Med rätt förutsättningar är
potentialen mycket stor.
Erica Lindberg
erica.lindberg@lrf.se

Hästföretagarstrategins avsändare
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Konsult, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, Hästnäringens Yrkesnämnd, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Ridskolornas Riksorganisation, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Association of Sweden, Brukshästsorganisationernas Samarbetskommitté, Swedish
Warmblood Association, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Sleipner, Svenska Hästavelsförbundet, HästSverige, Stiftelsen
Hästforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Hästföretagarforum, Hästföretagarna, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, Distriktshovslagarna och Hästen i Skåne
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Recessions-oron över?
I takt med att börsen
stiger så stiger även optimismen. Frågan är vad
som föder vad, börsen
tenderar ju att diskontera saker före de inträffar,
såsom ett handelsavtal
mellan USA och Kina.
Handelsavtal och
geopolitiska drag
USA och Kina har under
lång tid nu varit väldigt
nära ett första delhandelsavtal, vilket kommuniceras
nästan dagligen av de båda
parterna. Båda sidor är
angelägna om att förmedla
bilden av att det snart är
klart, men man kan misstänka att det är mycket svåra förhandlingar som förs.
Kina aviserade nyligen att
man kommer strama upp
sin lagstiftning vad gäller
upphovsskydd och liknande vilket varit ett krav från
den amerikanska sidan.

siska havet. Dessa hav gränsar till ett stort antal länder
såsom Taiwan, Japan, Filipinerna och Vietnam. Kina
har i långsam takt annekterat obebyggda smårev och
öar i området som man
sedan byggt på och på så
vis bygger upp ett nätverk
av hamnar och flygfält som
man också befäster.
Kina vill bli en respekterad stormakt och blir
allt mer aggressiv i sitt sätt
att föra sin talan runt om
i världen. Tidigare har de
främst använt ”soft power”,
att genom affärs- och kulturutbyte uppnå sina mål.
Men nu verkar man tappat
tålamodet eller fingertoppskänslan. Ett exempel är
hoten i samband med att
en svensk minister skulle
dela ut ett pris.

Höjt tonläge
Samtidigt, lite i skuggan
av detta, pågår det en säkerhetspolitisk dragkamp
där Kina om och om igen
varnar USA från att lägga
sig i Kinas angelägenheter i
Sydkinesiska- och Östkine-

Viss optimism om
konjunkturen
Så vart är konjunkturen på
väg? Robert Bergkqvist och
Håkan Frisén, författare
till konjunkturrapporten
Nordic Outlook, var båda
smått optimistiska och tyckte att det såg ganska bra ut
ändå men med brasklappen ”att det brukar ju se

Forts från sida 1
sig åt mellan olika typer av
råvaror men det kan också
skilja mycket mellan olika
varor från samma råvara.
Det är förädlingsgraden
som avgör: ju mer förädlad
en vara är desto mindre
andel går generellt till bonden. Se figur 2.

Ökat intresse för matens
ursprung – en möjlighet
I samhället finns idag ett
stadigt ökande intresse för
matens ursprung och hur
den produceras vilket är
till fördel för svenska livsmedel. Märkningen ”Från
Sverige” tillsammans med
konsumenternas ökade

bra ut precis innan det blir
sämre”. Det är inte deras
prognos, men värt att ha i
minnet. Det som är säkert
är dock att vi har fått en
multidimensionell global
inbromsning. Det betyder
att nedgången inte enbart
beror på handelskonflikten utan har såväl cykliska,
strukturella som psykologiska orsaker.
Konjunkturnedgången
har hittills blivit mindre än
befarad och det finns fortfarande en underliggande
styrka stödd av en relativt
stark arbetsmarknad. Centralbankerna kan fortsätta
att hålla räntorna låga
längre för att pristrycket
är måttligt i ekonomin.
Riksbanken förväntas dock
börja lätta på gasen och gå
upp till nollan nu i december vilket kanske också är
botten för den svenska kronan. Detta gäller eventuellt
även räntorna, så länge
inflationen inte tar fart.
Stark börs
Aktiemarknaden har trots
allt mått väldigt bra, särskilt
den amerikanska. Övriga
världen har fått fart och
börjar närma sig gamla höj-

tilltro till svenskt producerade livsmedel är en betydande potential för hållbar
svenska livsmedel att ta
marknadsandelar i handel
men också på restauranger. Svenska livsmedel har
en stor potential att återta
plats i såväl svenskens matkasse som krognota.

der. I Sverige och Europa
är nivån över ett historiskt
genomsnitt. Tillväxtmarknader ses som mer attraktiva i nuläget. Särskilt flera
tyngre länder såsom Indien
och Brasilien har haft svag
tillväxt ett par år men har
också mötts av ränte- och
skattesänkningar. Frågan
är om de strukturreformer
som lanserats får avsedd
effekt eller om de vattnas
ur. Kina har inte lanserat
lika omfattande stimulanspaket som tidigare utan
man verkar lägga fokus
på att hantera den höga
skuldsättningen som byggts
upp hos hushållen sedan
finanskrisen 2008. Dock ligger Kina tillsammans med
Indien högt om man ser till
tillväxttalen, men där Kina
väntas fortsätta växla ned
medan Indien tar lite mer
fart igen.
Sammantaget ser konjunkturläget inte så illa
ut men det förutsätter att
USA och Kina fortsätter att
trappa ner sin konflikt.
Mattias Gromark
mattias.gromark@lrf.se

Vidare kan den svenska
livsmedelsstrategin tillsammans med UTP²-direktivet
från EU bidra till att öka
den svenska bondens andel
av försäljningspriserna i
handeln.
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se

²UTP-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och
livsmedelskedjan
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