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Bättre konjunktur än väntat
Coronapandemin
fortsätter dominera
nyhetsflödet och styra
politiska beslut och
den konjunkturella
utvecklingen.
Efter ett starkt tredje
kvartal med återhämtning
i ekonomin och ett försök
till normalisering i Sverige
och omvärlden har den andra virusvågen slagit hårt.
Nya nedstängningar och
restriktioner blandas med
nya utfästelser och löften
från regeringar och andra
myndigheter. Vid sidan
om virusutvecklingen har
vi fått bevittna ett nagelbitande amerikanskt presidentval där den före detta
vicepresidenten Joe Biden
kom ut som segrare.
Positivt överraskande
Det tredje kvartalets
BNP-utveckling överraskade positivt trots redan högt
ställda förväntningar både
i Sverige och i omvärlden.
”Hemestrandet” gynnade
både detaljhandeln och
besöksnäringen, medan
industrins orderingång och
produktion fortsatte sin
återhämtning efter vårens
fall.
Under hösten och
inledningen av fjärde kvartalet har industrin fortsatt
sin återhämtning, medan
tjänstesektorn återigen
drabbas av covid-19. De nya
restriktioner regeringar
och myndigheter infört slår
hårt mot framförallt hotelloch restaurangnäringen

som nu skulle gå in i årets
mest lönsamma period.
Restriktionernas effekter
Restriktionerna riskerar
återigen att slå hårt på den
ekonomiska utvecklingen,
även om den inte slår lika
hårt som i våras. Däremot
är restriktionerna i Sverige
mer omfattande, vilket fått
regeringen att följa våra
europeiska grannar genom
att avisera nya stöd till
drabbade branscher och
företag.
Den svenska arbetsmarknaden har efter
vårens stora varselvåg
utvecklats långt bättre än
förväntat, vilket till stor del
är tack vare de permitteringsmöjligheter företagen
har. I och med de senast
införda restriktionerna har
dock osäkerheten ökat och
sannolikt kan det komma
nya uppsägningar, inte
minst inom restaurangbranschen.
USA-valet
Det amerikanska presidentvalet blev precis så spännande som vi anade att det
skulle bli. Efter rekordstort
röstdeltagande och rekordstor andel poströster,
som fick valresultatet att
dröja, står Joe Biden som
vinnare, även om Donald
Trump fortsätter hävda att
valet varit stulet.
Det råder fortfarande
osäkerhet vem som kommer inneha majoritet i
senaten även om det lutar
åt Republikanerna. Det
innebär att det kommer bli

svårare för Biden att få igenom all den finanspolitik
han aviserat i sitt valprogram. Bland annat höjda
skatter för företag och rika
samt stora investeringar
inom miljö och klimat.
Klimatfokus
Vi kommer med största
sannolikhet se en hel del
kompromisser från båda
sidor, vilket kan innebära
företags- och tillväxtvänlig
ekonomisk politik, med en
hel del satsningar inom just
miljöområdet, men utan
några stora skattesänkningar. Bidens fokus på klimat
och miljö tillsammans
med Europas Green Deal-program och Kinas nya
klimatsatsningar kommer
av allt att döma leda till
stora möjligheter inom
området både globalt och
för Sverige och det gröna
näringslivet.
Aldrig tidigare skådad nivå
Under 2020 har världens
regeringar och centralbanker hittills aviserat
stöd- och räddningspaket
som motsvarar 25 procent
av global BNP, en nivå som
aldrig tidigare skådats. De
stora räddningsaktionerna
har lett till stora budgetunderskott världen över och
som i sin tur leder till ökade statsskulder. Samtidigt
har centralbanker bland
annat sänkt räntor och satt
igång sedelpressarna.
De stora penningpolitiska stimulanserna syftar till
att hålla nere räntenivåerna och på så sätt underlätta

för stater i deras ökade
upplåning.
Stärkt krona
Svenska Riksbanken är en
av de centralbanker som
inte sänkt räntan, då vi gick
in i krisen med nollränta.
Detta har bidragit till att
den svenska kronan stärkts
under året, speciellt mot
den amerikanska dollarn.
Utöver det har Sverige
fortsatt väldigt starka statsfinanser tillsammans med att
kronan är korrelerad med
riskhumöret på de finansiella marknaderna, något
som bidragit till den starka
kronan.
Trots den oro som råder
med virusspridningen
har BNP-siffror reviderats
upp för 2020. I och med
starten av vaccinationer har
optimismen även ökat inför
2021, även om inledningen
av nästa år fortsatt kommer
präglas av restriktioner och
oro.
Anna-Maria Najafi
anna-maria.najafi@lrf.se
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Lantbruksföretagen positiva till konjunkturen
Konjunkturmätaren
Grönt näringslivsindex
ökar tre enheter under
inledningen av det fjärde
kvartalet 2020. Synen
på konjunkturen går upp
i alla branscher. Trädgård
ligger i topp.
Grönt näringslivsindex
bygger på uppfattningen av
konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna.
Frågorna berör produktion, priser på producerade
varor och tjänster, historisk
och framtida lönsamhet,
efterfrågan samt priser på
insatsmedel.
Konjunkturläget
har höjts i alla de fem
branschindexen. Trädgård

sticker ut som mest positiva, med ett index på 117.
Indexet för förädling och
tjänster har också stigit ordentligt med knappt 10 enheter till positiva 104. Det
är samma nivå som i början
av året, innan covid-19 blev
en påtaglig del av verkligheten.
Återhämtning för förädling
och tjänster
Det är främst entreprenad, som står för en stor
andel av omsättningen i
branschindex för förädling
och tjänster, som bidrar till
den stora återhämtningen i
synen på konjunkturen.
Livsmedelstillverkning
och förädling har också en
förbättrad syn på konjunk-

Grönt näringslivsindex
Varje kvartal inhämtas konjunkturdata från en panel med 950
företagare, varav 150-200 från varje bransch. Undersökningen
genomförs av Ipsos i form av webbenkäter och telefonintervjuer
med telefonuppföljning. Resultatet viktas både mellan branscherna och inom dess produktionsinriktningar i proportion
till omsättningen. Ett indextal över 100 indikerar en förväntad
tillväxt medan ett indextal under 100 innebär en förväntad
nedgång.
Grönt näringslivsindex är en sammanslagning av fem underindex som representerar branscherna:
• Trädgård
• Växtodling
• Animalier
• Skog
• Förädling och tjänster

Grönt näringslivsindex ligger i kvartal 4 på en positiv nivå, det har
ökat från 99,4 under kvartal 3 till positiva 102,6 i kvartal 4.
Mätningarna genomfördes i början av kvartal 4.
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turen sedan förra kvartalet
även om den fortfarande
är mer negativ än innan
pandemin. Det ökade
intresset för närproducerat,
inte minst utryckt i snabbt
stigande antal medlemmar
i REKO-ringar, spelar en
stor roll och efterfrågan
upplevs som god.
Hästnäringen upplever
fortfarande god efterfrågan. Nedgången i internationell efterfrågan har
delvis vägts upp av utvecklingen på den inhemska
marknaden.
Växtodlarnas syn på konjunkturen vänder uppåt
Växtodlarnas syn på konjunkturen vänder i början
av kvartal 4 uppåt igen
efter avslutad skörd och
stannar på svagt positiva
101. Gynnsamma skördeförutsättningar och stark
prisbild på i synnerhet vete,
bidrar sannolikt till den
positiva inställningen till
konjunkturen.
Trädgård fortsatt
optimistiskta
Trädgårdsnäringen uppvisar fortsatt styrka med ett
index på 117. Produktionen har utvecklats bra under hela året samtidigt som
efterfråge- och lönsamhetssituationen är mycket positiv. Samtliga delbranscher
ser positivt på konjunkturen och särskilt positiva är
man inom delbranscherna
frukt, frilandsgrönsaker
och prydnadsväxtodling.
Trender i att äta säsongsodlat och svenskproducerat har stärkt efterfrågan inom frilandsodlingen
och på samma sätt inom
fruktodlingen. Stängda
arbetsplatser, till följd av

rådande restriktioner, har
inneburit att människor
spenderar allt större del av
tiden i sitt hem och kravet
på trivsel stiger, vilket gynnat prydnadsväxtodlingen,
och inget tyder på en sjunkande efterfrågan i närtid.
Animalieindex återhämtar
sig något
Animalieindex återhämtar sig något i början av
kvartal 4 men synen på
konjunkturen fortsätter att
skilja sig åt mellan de olika
produktionsinriktningarna.
Konjunkturutvecklingen
inom mjölk och fjäderfä är
positiv medan en försvagning kan noteras bland äggoch grisproducenter.
En mer dämpad syn
bland äggproducenter
sammanfaller med att
partihandelpriserna för ägg
har sjunkit med närmare
15 procent sedan början av
augusti. Det ser desto ljusare ut inom kycklingproduktionen. Partipriserna visar
på en stigande trend och
vittnar om en stark efterfrågan på svensk kyckling
trots vikande försäljning i
restaurangled i spåren av
pandemin.
Skogsbruksindex planar ut
Skogsbruksindex, som ökade kraftigt under kvartal 3,
har planat ut under kvartal
4 och indikerar en neutral
konjunktur strax under
100. Denna utveckling gäller för såväl små som stora
skogsägare. Skogsbruksindex är det enda branschindex som ligger under 100 i
kvartal 4.
Christian Nordenskjöld
christian.nordenskjold@lrf.se

EUs jordbrukspolitik CAP reformeras
Det är dags för en
ny reform av EUs
jordbrukspolitik, CAP.
Reformen sammanfaller
med att EU tar beslut om
en ny 7-årsbudget.
Den nya budgetperioden
gäller perioden 2021-2027.
Men såväl budgetbeslut
som CAP-beslut har försenats på EU-nivå. Just nu
blockerar Polen och Ungern ett beslut om budgeten
och de jordbrukspolitiska
förhandlingarna beräknas
vara klara först nästa halvår.
Förlängning av nuvarande
CAP
Man har beslutat att förlänga nuvarande jordbrukspolitik med två år, 2021 och
2022. De lantbrukare som
skickar in sin SAM-ansökan
nästa vår kommer alltså att
känna igen sig. En liten
brasklapp finns dock. De
gamla reglerna ska förenas
med en ny budget från
2021 och när det gäller
dessa förhandlingar räknar
de flesta med att EU ändå
når en budgetuppgörelse
runt årsskiftet.
Lägre budgetnivå
Budgetnivån från 2021
och framåt kommer på det
jordbrukspolitiska området
att ligga litet lägre jämfört
med innevarande period.
För de så kallade direktstöden (gårdsstödet m m)
handlar det om upp till
5 procent lägre belopp (i
löpande priser).
Pengarna till landsbygdsprogrammet (miljöersättningar, investeringsstöd m m) har dragits
ned knappt 15 procent på
EU-nivå. Men när det gäller

landsbygdsprogrammet tillkommer även en nationell
medfinansiering och här
sköt den svenska regeringen till pengar för 2021 och
2022 i budgetpropositionen
för 2021. På detta sätt kan
det svenska landsbygdsprogrammet hållas intakt 202122. Frågan om medfinansiering från och med 2023
återstår att lösa.
Ungefär samma ersättningar
För att summera inför 2021
och 2022 kan alltså svenska
bönder räkna med ungefär
samma EU- ersättningar.
Det kan bli justeringar på
direktstöden upp eller ned
beroende på hur kronan
värderas mot Euron i slutet
på september 2021.
Beträffande ersättningar
och stöd i landsbygdsprogrammet kan man utgå
från i stort samma förutsättningar som idag. Möjligheten att förlänga några
miljöersättningar (vall och
skyddszoner) kommer dock
inte att finnas 2021 och
2022. Och när ansökningar
för exempelvis investeringsstöd kan lämnas in
under 2021 är tyvärr oklart
i dagsläget.
Förändringar från 2023
Från och med 2023 kommer en del förändringar
att ske av stödsystemet.
Förhandlingarna är som
sagt inte klara men några
förändringar kan man ändå
ringa in:
- Medlemsländerna ska
om ungefär ett år lämna in
en plan till kommissionen
för hur man vill fördela
”sina” pengar inom CAP
och använda den nya jordbrukspolitiken 2023-2027.
Tidigare har kommissionen

bara godkänt fördelningen
av medel i landsbygdsprogrammet i ett formellt
beslut. Nu ska även direktstöden omfattas.
- Idag är cirka 30 procent av gårdsstödet villkorat
mot olika miljöregler. Detta
görs om och istället ska 2030 procent (förhandlingar
pågår) av direktstöden
utformas i form av ettåriga
miljöersättningar. De gamla
miljövillkoren blir istället
generella grundvillkor för
CAP (idag kallas de tvärvillkor).
- Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram
dessa nya ettåriga miljöersättningar i olika länder.
- Det kommer även
framöver att finnas 5-åriga
miljöersättningar, till exempel betesmarksersättningen. Kompensationsstödet
kommer också att finnas
kvar i CAP liksom investerings- och projektstöd.
- Nämnas kan också att
dagens nötkreaturstöd troligen kommer att vara kvar,
liksom stödet till unga lantbrukare kopplat till gårdsstödet och som startstöd.
- En annan nyhet är att
systemet med stödrätter
kan avvecklas från 2023.

olika produktionsgrenar
och landsändar, exempelvis en något högre andel
i skogs- och mellanbygder
jämfört med slättområden
och en lägre andel för trädgårdsproducenter jämfört
med exempelvis betesbaserad nötköttsproduktion.
Jämför man CAP-ersättningarna med nettoinkomsten i svenskt jordbruk, det
vill säga överskott till eget
arbete och eget kapital, så
är det jämförbara belopp.
Plötsliga jordbrukspolitiska
förändringar skulle alltså
påverka nettoinkomsten
kraftigt.
Lars-Erik Lundkvist
lars.erik.lundkvist@lrf.se

Utbetalningarna av jordbruksersättningar för 2019,
miljoner kronor
Gårdsstöd 6282
Nötkreaturstöd 951
Kompensationsstöd 1288
Betesmarksersättning 798
Eko-ersättning 651
Övriga miljöersättningar 320
Djurvälfärdsersättningar 110
Summa 10 400

CAPs betydelse
Vad betyder då CAP för
svenskt jordbruk idag? Det
är viktigt med en gemensam jordbrukspolitik på en
gemensam marknad. Annars skulle konkurrensen
förskjutas mellan medlemsländerna. I pengar betyder
CAP årligen cirka 10 miljarder kronor i ersättningar
och det motsvarar ungefär
15 procent av jordbrukets
bruttoinkomster. Den siffran kan variera litet mellan
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Jordbrukets produktionsvärde stiger
Prognosen för 2020 visar
på att produktionsvärdet
av livsmedel i
primärproduktionen
ökar jämfört med 2019.
Tillväxten beror främst
på en hög real tillväxt
för griskött, kyckling,
nötkött, frukt och bär,
prydnadsväxter och mjölk.
Ägg, oljeväxter, vallfoder,
köksväxter och matpotatis
samt mervärdet för ekologiska produkter beräknas
däremot tappa produktionsvärde under 2020. Årets
värdeökning beror uteslutande på prisökningar för
kött, spannmål, frukt/bär,
prydnadsväxter och mjölk.
Ägg, köksväxter och matpotatis redovisar däremot lägre
priser än 2019.
Varierande skördar och
priser
Jordbruksverkets skördeprognos spår att spannmålsskörden blir 6,0 miljoner
ton vilket är 2 procent lägre
än 2019. Arealen spannmål
i år är större än 2019 och
den lägre skörden förklaras
av att andelen av arealen
med vårspannmål, med
lägre hektaravkastning, var
betydligt större än förra året.
Priserna var lägre under det
första halvåret 2020 men
högre under andra halvåret,
vilket ger ett genomsnittligt kilopris på 1,46 kronor
jämfört med 1,40 kronor för
förra året, en höjning med 4
procent. Produktionsvärdet
ökar med 2 procent enligt
prognosen.
Skörden av oljeväxter blir
enligt prognos 343 000 ton,
vilket är 10 procent lägre än
2019 men ändå en historiskt
god skörd samtidigt som
det reala priset föll något.
Produktionsvärdet föll med
10 procent.
Skördarna av potatis är

större än 2019 och det gäller
framförallt stärkelsepotatisen där skörden ökade med
8 procent. Genomsnittspriset på potatis har däremot
fallit, främst till följd av lägre
priser initialt 2020 och det
reala produktionsvärdet
beräknas minska 2020. För
sockerbetor väntas däremot
ett ökat produktionsvärde
till följd av såväl en något
högre skörd som ett något
högre pris.
Produktionen av vallfoder väntas bli 4,3 miljoner
ton, vilket är 6 procent lägre
än 2019 men ändå en god
skörd. Grovfoder kommer
att finnas för animalieproducenterna under 2020/21.
Priserna har stigit med 4
procent jämfört med 2019.
Tillsammans leder det till ett
minskat produktionsvärde, 2
procent.
Produktionsvärdet inom
trädgårdsnäringen ökar
med drygt 2 procent till 8,3
miljarder kronor 2020 och
det är främst frukt och bär
samt prydnadsväxter som
ökar. Sannolikt beroende
på att pandemin skapar nya
inköpsmönster hos konsumenterna som tillbringar
alltmer tid i hemmen. När
det gäller köksväxter faller
däremot priserna till följd av
ett ökat importtryck under
sommaren. Prognosen är
emellertid osäker.
Ökat produktionsvärde för
kött och mjölk
Produktionsvärdets tillväxt
inom animaliesektorn ser
vi tydligt inom griskött,
lammkött, kyckling, nötkött
och mjölk.
Produktionsvärdet på
mjölk väntas öka med drygt
3 procent till följd av ökad
invägning och stigande pris
under hösten. Invägningen
kvartal 3 var hela 5 procent
högre än föregående år
och för hela 2020 väntas det
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vägas in närmare 3 procent
mer mjölk totalt.
Coronapandemin har
medfört stora förändringar
på efterfrågan på kött. När
delar av konsumtionen
flyttas från restauranger till
hemmen ökar den sammanlagda efterfrågan på svenskt
kött eftersom konsumenterna väljer svenskt i betydligt
högre grad än restaurangerna.
Produktionsvolymerna av
nötkött har inte ökat eftersom det tar lång tid att föda
upp nötkreatur. Däremot är
genomsnittspriserna drygt
4 procent högre än 2019,
vilket leder till en fyraprocentig ökning av produktionsvärdet.
Inom grissektorn ser vi
att det svenska grispriset
är stabilt trots stora prisfall
inom EU. Den starka prisutvecklingen i grissektorn har
till stora delar sin förklaring
av konsumenternas vilja att
välja svenskt och att svenskmärkningen gjort det enklare att göra det. Volymen
väntas öka med 2 procent i
år och medelpriset med 13

procent, vilket leder till en
realtillväxt på 15 procent.
Volymen kyckling ökar
med fyra procent 2020 och
medelpriset med 5 procent.
Det reala produktionsvärdet beräknas öka med 10
procent.
Minskat produktionsvärde
för ägg
För äggproducenterna är
bilden mörkare till följd av
fallande priser sedan slutet
av 2019 och som fortsatt
varit låga hela 2020. Sammantaget bedöms priset bli
9 procent lägre än 2019 och
volymen 1 procent lägre,
vilket leder till ett realt tapp
i produktionsvärde med 10
procent för 2020.
Sammanfattningsvis
väntas jordbrukssektorns
reala tillväxt öka med drygt
2 procent jämfört med
2019 och är nu det högsta
reala produktionsvärdet för
livsmedel i primärproduktionen sedan 2010. Se Figur 1.
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se

Figur 1: Jordbrukets produktionsvärde i mkr, 2010-2020 (prognos)
1) Källa: Kvartalsrapport, 2020:3
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