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1. Uppdragsbeskrivning
1.

2.

3.

4.

Utifrån Ludvig & COs datalager ta fram representativt urval av typgårdar för
mjölk, kött och växtodling inom de av Jordbruksverket / SCBs etablerade
produktionsområdena:
Övre Norrland (ÖN), Nedre Norrland (NN), Mellersta Sveriges skogsbygder
(MSS), Götalands skogsbygder (GS), Svealands slättbygder (SS), Götalands norra
slättbygder (GNS), Götalands mellanbygder (GM) och Götalands södra
slättbygder (GSS). I uppdraget ingår anonymiserade data från upp till 10 gårdar
per produktionsinriktning och produktionsområde.
Beräkna respektive typgårds lönsamhet som ett genomsnitt över 5 år, som;
* Rörelseresultat före avskrivning och finansiella kostnader med utbetald lön,
rensat för intäkter som ej härrör till lantbruket ex, skog, entreprenad och
bostadsuthyrning (EBITDA). Justeringar och hänsyn ska tas till om verksamheten
bedrivs i aktiebolag eller enskild firma.
Beräkna en ”nollnivå-utan viltskador” för respektive typgård med hjälp av;
* Jordbruksverket/SCB:s Viltskadeundersökning 2021.
* (Bedömning/beräkning av de extrakostnader som viltskadorna medför ex
ringvält, omsådd, inköp av foder, reparation av maskiner/redskap. Underlaget
till detta levereras utav av Växtråd.
Utforma diagram för respektive typgård där gårdens lönsamhet ställs i relation
till en kurva med ökande viltskador, från 0%-20%.

2. Bakgrund
Viltskador i lantbruket är ett ämne som debatterats återkommande och flitigt i många år.
Det är ett konfliktfyllt område där olika intressen ställs mot varandra. Viltet orsakar
direkta och indirekta skador i lantbruket genom bland annat bökning, betning samt
kontaminering av foder. Samtidigt är viltet något som värderas högt av jägare vilket
skapar möjligheter för vissa att tjäna pengar på viltet och jakten är en viktig
rekreationskälla för många.
Att bedöma viltskadornas omfattning i lantbruket är mycket svårt då vissa viltskador kan
vara svåra att se med blotta ögat. Det kan vara exempelvis vara betesskador som ger en
skördeminskning där det är svårt att särskilja olika faktorers exakta påverkan i det
enskilda fallet. Av samma anledning kan viltskador också överskattas. Olika typer av vilt
ger olika typer av skador som påverkar grödan och produktionen på vitt skilda sätt. Att
bedöma skadan i ett spannmålsfält före skörd där vildsvin ätit och trampat ner ett
relativt tydligt definierat område är enklare än att till exempel bedöma skadan av att en
vall blivit kontaminerad av spillning från exempelvis gäss eller jordbakterier med en
efterföljande kvalitetssänkning på fodret.
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3. Skadebedömningar
Omfattningen av viltskador har bedömts i ett flertal rapporter. 2015 uppskattades
kostnaderna för vildsvinsskador till ca 1,1 miljard kronor (Andersson, Gren, Pettersson
2016)
Vilt orsakar skador på växande grödor såsom spannmål, vall och rotfrukter. Problemen är
lokala vilket innebär att vissa lantbrukare inte upplever skador alls samtidigt som andra
upplever stora skador (Andersson, Gren & Pettersson 2016). Problemet är komplext då
markägare har olika åsikter och intressen i hur viltstammarna ska förvaltas. I en studie av
Andersson, Gren & Pettersson (2016) så uppskattar cirka 60 % av respondenterna att de
ej har några skador alls men det finns också extremfall där lantbrukare bedömer sina
skador till 3,5 miljoner kronor. Huvuddelen av respondenterna uppger dock skador på
under 500 000 kronor. Högst skador per lantbruk har rapporterats från Smålandslänen
Kronoberg, Jönköping och Kalmar tätt följt av Södermanland, Skåne och Stockholm.
Studien visar en variation i de genomsnittliga kostnaderna från 2870 kr i det minst
drabbade länet Värmland till 69 370 kr i Kronoberg med de största rapporterade
skadorna. Räknas bara de lantbruk som rapporterat skador så syns fortfarande att
lantbrukare i Värmland är de som uppvisar lägst kostnad per gård med ett genomsnitt på
43 710 kronor, men de högsta skadorna redovisas nu i Skåne med ett genomsnitt på 102
710 kronor. Största delen av kostnaderna, 63 %, härrör från skördeförluster, 9 % från
skador på maskiner orsakade av vildsvinens bök och resten är kostnader kopplade till
exempelvis skyddsåtgärder eller att lantbrukare väljer andra mindre lönsamma grödor
som inte är lika attraktiva för vildsvinen att äta. Beräknas en genomsnittlig kostnad per
hektar så är det 305 kronor i hela södra Sverige men räknas enbart de gårdar med skador
så är snittet på 931 kr/ha med en variation på 511 kr/ha i Uppsala län och 1186 kr/ha i
Södermanland. Dessa skador har gjort att lantbrukare känner ett behov av ekonomisk
kompensation för skadorna som uppkommer (Trygg 2014). Risken för skador på grödor
ökar med ett närmare avstånd till skogskanter (Thurfjell et al., 2009; Saito, Momose &
Mihira 2011) och speciellt vinter och vår tenderar vildsvinen att vilja uppehålla sig kring
linjära objekt som häckar och diken vid födosök (Thurfjell et al., 2009). En undersökning
av sändarmärkta vildsvin gör gällande att suggor gärna undviker åkermark i stor
utsträckning under hela året men i mindre grad på sommaren.
SCB har 2014 och 2020 genom en enkätstudie riktad till lantbrukare undersökt
kostnaderna för viltskador. De har bland annat undersökt vilka viltslag som utfört
skadorna, skördebortfall och om viltet påverkar val av växtföljd. Undersökningen kom
fram till att skördebortfallet kopplat till viltskador ökat från 88 000 ton 2014 till 165 000
ton 2020. Vildsvinen är den art som orsakar mest skada. Även dovvilt, kronvilt, älg,
sångsvan och gäss orsakar betydande skador. Av de som odlar spannmål, trindsäd eller
oljeväxter upplever 54% att de har viltskador. Bland odlare av mat- och stärkelsepotatis
upplever 26 respektive 39 % att de har viltskador. För de som odlar vall upplever 30% att
de har viltskador. Att exakt bedöma viltskadornas omfattning är otroligt svårt och
sannolikt underskattas en del viltskador då de är svåra att se innan de kommit upp i en
viss nivå.
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Vilka arter som orsakar skador skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I områden med
mycket hjortvilt blir därför skadorna stora på höstraps medan det i vildsvinsdominerade
områden är ärt, vete och annat spannmål som uppvisar störst skador. I norrlandslänen
domineras skadorna av de stora gräsbetande fåglarna och i viss grad älg och lite björn.
Vilket vilt som orsakar skadan påverkar också vilken typ av skada som uppkommer. Vilt
som betar ger direkta skador i form av skördebortfall innan skörd. Höstgrödor som betas
vintertid kan även drabbas av utvintring vid kraftig nedtrampning. Bökande djur som
vildsvin orsakar även indirekta skador i form av stenar som bökas upp med efterföljande
maskinhaverier som följd. Jordbakterier kan även kontaminera foder och vallar samt
betesmarker kan bökas sönder och behöva repareras eller sås om.

4. Metodik
Till grund för denna rapport ligger information hämtad från Ludvig & COs datalager, SCBs
viltskadeundersökning samt kalkyler från Växtråd. Ludvig & COs datalager samlar
bokföringsinformationen från samtliga företagets bokföringskunder. Utifrån dessa data
har typgårdar byggts i AGRIWISE driftsplaneringsverktyg samt simuleringar körts i Exel
utifrån olika scenarier. Lönsamhetsmåttet som använts är EBITDA. Det är ett nyckeltal
som gör det enkelt att jämföra olika företag med skilda förutsättningar. Inom lantbruket
skiljer sig belåningsgrad och avskrivningsunderlagen stort. Detta innebär att
räntekostnader och avskrivningskostnaderna skiljer sig mycket. Hur företagen väljer att
hantera avskrivningar kan vara att sätt att resultatplanera skattemässigt vilket gör
resultaten missvisande. Det man måste vara medveten om vid användandet av detta
nyckeltal är därför att kostnader tillkommer som inte är medtagna. Exempelvis syns att
mjölkproduktion är en kapitalintensiv verksamhet med en större andel ränte- och
avskrivningskostnader jämfört med exempelvis växtodling.

4.1. Ludvig & CO Datalager
I Datalagret har anonymiserad bokföringsinformation sorterats från representativa
gårdar inom växtodling, mjölkproduktion samt nötköttsproduktion inom de av
Jordbruksverket / SCBs etablerade produktionsområdena: Övre Norrland, Nedre
Norrland, Mellersta Sveriges skogsbygder, Götalands skogsbygder, Svealands slättbygder,
Götalands norra slättbygder, Götalands mellanbygder och Götalands södra slättbygder.
Genom bokföringsinformationen har femårsmedelvärden tagits fram för varje
produktionsinriktning inom respektive produktionsområde som baseras på minst 10
representativa gårdar. 2018 var ett krisår för svenskt jordbruk med extrem och långvarig
torka. Siffrorna från detta år sticker kraftigt ut och har därför uteslutits från underlaget.
För att gården ska anses representativ har vi ställt upp ett antal kriterier:
1.
2.

Omsättningen på jordbruksverksamheten ska uppgå till minst 1 500 000 SEK och
bedrivas som heltidsjordbruk.
För mjölkgårdar ska minst 60% av omsättningen komma från mjölkproduktion.
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3.

För köttgårdar ska minst 50% av omsättningen komma från intäkter kopplade
till nötköttsproduktion.

Vissa undantag från kriterierna har gjorts då det inte funnits tillräckligt stort underlag för
att ta fram ett väl underbyggt underlag. Följande avsteg har gjorts:
1.
2.

3.

Spannmålsgårdar i Norra Norrland har uteslutits då det inte finns ett
representativt urval.
I skogsbygder är omsättningskravet från spannmålsodling lägre då det är relativt
få gårdar som lever på spannmålsodling i dessa områden. En stor typgård hade
därmed inte varit representativ.
En gemensam kalkyl har gjorts för Nedre och Övre Norrland inom kött
respektive mjölkproduktion för att få ett större underlag. Vid granskning av
underlagen syns ingen nämnvärd skillnad mellan regionerna, utan skillnaden är
större mellan företagen inom de två regionerna, så bedömningen gjordes att ett
större gemensamt underlag ger bättre och mer trovärdiga data.

Anonymiserade data har även tagits fram från gårdar med potatisodling uppdelade på
Norra respektive Södra Sverige. Här har kriterierna varit följande:
1.
2.

Omsättningen på jordbruksverksamheten ska uppgå till minst 1 500 000 SEK och
bedrivas som heltidsjordbruk.
Minst 10 ha ska odlas med potatis.

4.2. SCBs viltskadeundersökning
SCB har 2014 och 2021 genomfört djupgående undersökningar kring skördeförluster på
grund av viltskador inom jordbruket i samtliga produktionsområden. Skadenivåer har
undersökts på de vanligaste grödorna, vilka viltarter som står för skadorna, om viltskador
påverkar valet utav grödor och om lantbrukarna varit tvungna att så om åkermark på
grund av omfattande viltskador. Samtliga data kring detta finns att ladda ner i Exelformat.

4.3. Växtråd
Växtråd har bidragit med kostnadsuträkningar; vid omläggning av växtföljd, vid
stenkörning med tröska respektive slåtterkross samt omläggning av vall.

4.4. Framtagande av typgårdar i Agriwise
Agriwise är ett driftsplaneringsverktyg som tillhandahålls av Jordbruksverket. Verktyget
är framtaget av Jordbruksverket i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och
rådgivningsföretag. I verktyget konstrueras modellgårdar med hjälp av
teckningsbidragskalkyler. För varje produktionsinriktning och gröda finns färdiga
teckningsbidragskalkyler som årligen uppdateras med aktuella genomsnittspriser och
estimerade skördenivåer. Dessa teckningsbidragskalkyler kan modifieras för att ta
hänsyn till lokala förutsättningar, kostnadsbaser etc. I detta arbete har
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teckningsbidragskalkylerna reviderats med hjälp av informationen från Ludvig & COs
Datalager. Växtföljden som används i kalkylerna baseras på information från
lantbrukarnas SAM-ansökan och speglar hur en medelväxtföljd ser ut i den aktuella
regionen. Skördenivåerna baseras på SCBs tioårssnitt. I statistiken över skördenivåerna
finns en latent viltskada. För att hantera denna används viltskadestatistiken från SCB
2014 och 2020. Då skördestatistiken är från flera år har ett genomsnitt av skadorna 2014
och 2020 använts. Baserat på detta har den skördeförlust som finns osynlig i statistiken
kunnat estimerats och därmed har det kunnat beräknats hur utfallet skulle se ut på en
gård helt utan viltskador. Denna gård, utan viltskador, är den typgård som sedan använts
i våra simuleringar. För att neutralisera skillnaderna mellan aktiebolag och enskild firma
så har en marknadsmässig timkostnad lagts till vid samtliga typgårdar. Det betyder att
kostnad för ägarlön och eventuell extra arbetskraft är medräknad.

4.5. Simulering av viltskadenivåer i Exel
Viltskador drabbar olika typer av grödor i olika grad. Detta visar sig tydligt i
viltskadestatistiken från SCB. Vid simulering av olika skadenivåer kan därför inte samma
skadenivå sättas på de olika grödorna, utan de måste indexeras utifrån attraktivitet. I
viltskadestatistiken redovisas skadenivåerna på de olika grödorna och vilka kvantiteter
som odlats och baserat på det har ett viltskadeindex tagits fram inom de olika
produktionsgrenarna och områdena. Vid kött- och mjölkproduktion är
grovfoderproduktionen den begränsande faktorn så där görs antagandet att när
viltskadorna ökar måste andelen vall öka och andelen spannmål för avsalu minska.
Modellen tar alltså hänsyn till detta. I tabellerna kan typgårdens resultat utläsas utifrån
olika scenarier med viltskador och även kostnaden för skördebortfall. Kostnaden för
skördebortfall per hektar är ett bra jämförelsetal då det är enkelt att applicera i andra
kalkyler, exempelvis om en fullständig kalkyl görs på en enskild gård, inräknat finansiella
poster och avskrivningar.
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5. Växtodlingsföretag
5.1. GSS – Götaland södra slättbygder
Typgården i GSS Gården odlar 130 ha och har en växtföljd med 56,9 ha höstvete, 42,4 ha
vårkorn, 7,2 ha havre och 23,5 ha höstraps. Den genomsnittliga viltskadan är 1,2 %.
Högst viltskador har raps följt av höstvete, havre och sist korn. Tabellerna nedan visar
hur denna gård påverkas av viltskador.
Tabell 1 EBITDA och kostnader i förhållande till viltskadenivåer

Vid 23% viltskador finns inte längre några medel att betala av exempelvis räntor.
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Figur 1 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar

Figur 2 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador
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Figur 3 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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5.2. GM – Götalands mellanbygder
Typgården i GM odlar 130 ha och har en växtföljd med 50,2 ha höstvete, 9 ha vårvete,
8,6 ha höstkorn, 42,3 ha vårkorn och 19,9 ha höstraps. Den genomsnittliga viltskadan är
1,8%. Högst viltskador har raps följt av höstvete, vårkorn, vårvete och höstkorn.
Tabellerna nedan visar hur typgården påverkas av viltskador.

Vid 23% viltskador finns inte längre några medel att betala av exempelvis räntor.

Figur 4 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 5 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 6 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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5.3. GS – Götalands skogsbygder
Typgården i GS odlar 130 ha och har en växtföljd med 28,3 ha höstvete, 56,7 ha vårkorn
och 45 ha havre. Den genomsnittliga viltskadan är 4,47%. Högst viltskador har havre följt
av korn och höstvete. Tabellerna nedan visar hur typgården påverkas av viltskador.

Vid 25% skador är EBITDA negativt vilket innebär att det inte finns några medel för att
betala av exempelvis räntor.

Figur 7 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 8 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 9 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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5.4. GNS – Götalands norra slättbygder
Typgården i GNS odlar 130 ha och har en växtföljd med 58,2 ha höstvete, 23,4 ha
vårkorn, 28,4 ha havre, 9,2 ha ärt och 10,8 ha raps. Den genomsnittliga viltskadan är
1,39%. Högst viltskador har ärt följt av raps, havre, vårkorn och höstvete. Tabellerna
nedan visar hur typgården påverkas av viltskador.

Vid 35% viltskador finns inte längre några medel för att betala av exempelvis räntor.

Figur 10 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 11 Total EBITDA och total kostnad för viltskador i förhållande till viltskador

Figur 12 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador

17 (70)

Bilaga 1
Datum: 2021-11-03
Version: 2.1

5.5. SS – Svealands slättbygder
Typgården i SS odlar 150 ha och har en växtföljd med 53,9 ha höstvete, 13,1 ha vårvete,
43,6 ha vårkorn, 24,6 ha havre, 7,6 ha ärtor och 7,2 ha höstraps. Den genomsnittliga
viltskadan är 3,1 %. Högst viltskador har ärtor följt av raps, havre, vårvete, höstvete och
vårkorn. Tabellerna nedan visar hur typgården påverkas av viltskador.

Vid 32% viltskador finns inte längre några medel för att betala av exempelvis räntor.

Figur 13 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 14 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 15 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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5.6. MSS – Mellersta Sveriges skogsbygder
Typgården i MSS odlar 130 ha och har en växtföljd med 28,8 ha höstvete, 12,5 ha
vårvete, 45 ha vårkorn och 43,7 ha havre. Den genomsnittliga viltskadan är 3,63 %. Högst
viltskador har havre följt av vårkorn, höstvete och vårvete. Tabellerna nedan visar hur
typgården påverkas av viltskador.

Av tabellen kan utläsas att vid 35% viltskador finns inte längre några medel till att betala
av exempelvis räntor.

Figur 16 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 17 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 18 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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5.7. NN – Nedre Norrland
Typgården i NN odlar 130 ha och har en växtföljd med 16.6 ha höstvete, 92,8 ha vårkorn,
20,6 ha havre. Den genomsnittliga viltskadan är 1,85 %. Högst viltskador har raps följt av
vårkorn, havre och vårvete. Tabellerna nedan visar hur typgården påverkas av viltskador.

EBITDA närmar sig 0 vid 43% skador.

Figur 19 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 20 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 21 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6. Mjölkgårdar
Nedan presenteras typgårdar för mjölkproduktion i samtliga produktionsområden samt
beräkningarna för hur de påverkas av skördebortfall av vilt.

6.1. GSS – Götalands södra slättbygder
Typgården i GSS innehar 83 mjölkande kor 24 ha naturbetesmark och 135 ha åkermark.
Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i första hand
till eget foder och det som blir över säljs. Raps går till avsalu. Växtföljden är 68 ha vall, 29
ha höstvete, 21 ha vårkorn, 12 ha höstraps och 5 ha åkerbete. Vid ökade viltskador
minskar mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.

Vid 49% viltskador finns inte längre tillräckligt mycket mark för att kunna kompensera
skördebortfallet av grovfoder med minskad mängd spannmålsodling och man måste då
antingen minska mängden djur eller öka mängden tillgänglig mark om det långsiktigt är
den nivån på viltskador.
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Figur 22 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko

Figur 23 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador
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Figur 24 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6.2. GM – Götalands mellanbygder
Typgården i GM innehar 83 mjölkande kor 24 ha naturbetesmark och 135 ha åkermark.
Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i första hand
till eget foder och det som blir över säljs. Raps går till avsalu. Växtföljden är 94 ha vall, 14
ha höstvete, 4,7 ha höstkorn, 12 ha vårkorn, 5,3 ha höstraps och 5 ha åkerbete. Vid
ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till
grovfoder.

Vid 39% viltskador finns inte längre tillräckligt mycket mark för att kunna kompensera
skördebortfallet och då måste antingen mängden djur minskas mängden tillgänglig mark
öka, om det långsiktigt är den nivån på viltskador.

27 (70)

Bilaga 1
Datum: 2021-11-03
Version: 2.1

Figur 25 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko

Figur 26 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador
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Figur 27 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6.3. GS – Götalands skogsbygder
Typgården i GS innehar 83 mjölkande kor 24 ha naturbetesmark och 135 ha åkermark.
Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går till foder och
viss del avsalu. Växtföljden är 88 ha vall, 42 ha vårkorn, 5 ha åkerbete. Vid ökade
viltskador minskar mängden odlad spannmål till förmån för vall till grovfoder.

Vid 31% viltskador finns inte längre tillräckligt med mark för att kunna kompensera
skördebortfallet och då måste antingen mängden djur minskas eller mängden tillgänglig
mark öka, om det långsiktigt är den nivån på viltskador.

Figur 28 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko
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Figur 29 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 30 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador

6.4. GNS – Götalands norra slättbygder
Typgården i GM har 83 mjölkande kor 24 ha naturbetesmark och 135 ha åkermark. Basen
i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i första hand till eget
foder och det som blir över säljs. Raps går till avsalu. Växtföljden är 72 ha vall, 26 ha
höstvete, 23 ha vårkorn, 9 ha höstraps och 5 ha åkerbete. Vid ökade viltskador minskar
mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.
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Vid 37% viltskador finns inte längre tillräckligt med mark för att kunna kompensera
skördebortfallet och då måste mängden djur minska eller tillgänglig areal öka, om det
långsiktigt är den nivån på viltskador.

Figur 31 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko
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Figur 32 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 33 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6.5. SS – Svealands slättbygder
Typgården i SS innehar 83 mjölkande kor 24 ha naturbetesmark och 135 ha åkermark.
Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i första hand
till eget foder men viss del går till avsalu. Växtföljden är 98 ha vall, 14 ha vårkorn, 18 ha
höstvete och 5 ha åkerbete. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål till
förmån för vall till grovfoder.

Vid 30% skador är EBITDA noll och det saknas långsiktig möjlighet till lönsamhet.

Figur 34 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko
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Figur 35 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 36 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6.6. MSS – Mellersta Sveriges skogsbygder
Typgården i SS har 83 mjölkande kor, 24 ha naturbetesmark och 160 ha åkermark. Basen
i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i första hand till eget
foder men viss del går till avsalu. Växtföljden är 114 ha vall, 41 ha vårkorn, och 5 ha
åkerbete. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till förmån för
vall till grovfoder.

Vid 24% viltskador finns inte längre tillräckligt med mark för att kunna kompensera
skördebortfallet och då måste antingen mängden djur minska eller mängden tillgänglig
mark öka, om det långsiktigt är den nivån på viltskador.

Figur 37 EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko
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Figur 38 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 39 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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6.8. NN och ÖN - Nedre Norrland och Övre Norrland
Typgården i Norrlandsregionerna har 83 mjölkande kor, 24 ha naturbetesmark och 135
ha åkermark. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går
till avsalu. Växtföljden är 112 ha vall, 18 ha vårkorn och 5 ha åkerbete. Vid ökade
viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.

Vid 21% genomsnittlig skada blir kornskörden noll. Lönsamheten påverkas vid denna
typgård betydligt mindre då betalningen för mjölk samt stöden är högre i denna region
vilket gör företaget mindre känsligt för externa faktorer.

EBITDA per ko samt kostnad för viltskada per ko
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Figur 40 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 41 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7. Nötköttsföretag
Nedan presenteras typgårdar för nötköttsföretag i de olika regionerna samt
beräkningarna för hur de påverkas av skördebortfall av vilt.

7.1. GSS – Götalands södra slättbygder
Typgården för nötkött i GSS innehar 71 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget har
27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i
första hand till foder och det som blir över till avsalu. Raps går till avsalu. Det odlas 43 ha
vall, 13 ha höstvete, 10 ha vårkorn och 5 ha höstraps. Vid ökade viltskador minskar
mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.

Vid 17% skador närmar sig EBITDA noll och det finns därmed ingen möjlighet till
långsiktig lönsamhet.
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Figur 42 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet

Figur 43 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador
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Figur 44 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.2. GM – Götalands mellanbygder
Typgården för nötkött i GM innehar 71 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget har
27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i
första hand till foder och det som blir över till avsalu. Det odlas 48 ha vall, 13 ha höstvete
och 10 ha vårkorn. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till
förmån för vall till grovfoder.

Vid 31% skador närmar sig EBITDA noll och det finns därmed ingen möjlighet till
långsiktig lönsamhet. Samtidigt tar arealen slut så det går ej längre att kompensera den
minskade grovfoderproduktionen med mer vallareal.

Figur 45 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet

43 (70)

Bilaga 1
Datum: 2021-11-03
Version: 2.1

Figur 46 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 47 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.3. GNS – Götalands norra slättbygder
Typgården för nötkött i GNS innehar 71 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget har
27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i
första hand till foder och det som blir över till avsalu. Det odlas 46 ha vall, 13 ha höstvete
och 12 ha vårkorn. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till
förmån för vall till grovfoder.

Vid 30% skador närmar sig EBITDA noll och det finns därmed ingen möjlighet till
långsiktig lönsamhet. Samtidigt tar arealen slut så det går ej längre att kompensera den
minskade grovfoderproduktionen med mer vallareal.

Figur 48 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet
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Figur 49 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 50 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.4. GS – Götalands skogsbygder
Typgården för nötkött i GS innehar 71 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget har
27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går
till avsalu. Det odlas 55 ha vall och 16 ha vårkorn. Vid ökade viltskador minskar mängden
odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.

Vid 22% viltskador räcker inte marken till för grovfoderproduktionen och antingen måste
antalet djur minskas eller arealen ökas.

Figur 51 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet

47 (70)

Bilaga 1
Datum: 2021-11-03
Version: 2.1

Figur 52 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 53 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.5. SS – Svealands slättbygder
Typgården för nötkött i SS innehar 81 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget har
27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i
första hand till foder och det överblivna till avsalu. Det odlas 61 ha vall och 9 ha vårkorn
och 11 ha höstvete. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till
förmån för vall till grovfoder.

Vid 21% viltskador räcker inte marken till för grovfoderproduktionen, Lantbrukaren
måste antingen minska antalet djur eller öka arealen.

Figur 54 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet
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Figur 55 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 56 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.6. MSS – Mellersta Sveriges skogsbygder
Typgården för nötkött i MSS innehar 101 ha åkermark och 24 ha betesmark. Företaget
har 27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100 tjurkalvar av mjölkras för
slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på egna gården. Spannmål går i
första hand till foder och det överblivna till avsalu. Det odlas 71 ha vall och 15 ha vårkorn
och 15 ha havre. Vid ökade viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till
förmån för vall till grovfoder.

Vid 31% viltskador finns inte längre tillräckligt med mark för att kunna kompensera
skördebortfallet. Då måste antingen mängden djur minskas eller mängden tillgänglig
mark öka, om det långsiktigt är den nivån på viltskador.

Figur 57 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet
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Figur 58 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 59 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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7.7. NN och ÖN – Nedre Norrland och Övre Norrland
Typgården för nötkött i Norrlandsregionerna innehar 71 ha åkermark och 24 ha
betesmark. Företaget har 27 dikor med kalvar och rekryteringsdjur samt köper in 100
tjurkalvar av mjölkras för slutgödning. Basen i foderstaten är vall som produceras på
egna gården. Spannmål går till avsalu. Det odlas 70 ha vall och 11 ha vårkorn. Vid ökade
viltskador minskar mängden odlad spannmål och raps till förmån för vall till grovfoder.

Vid 29% genomsnittlig skada blir kornskörden noll. Lönsamheten påverkas betydligt
mindre på denna typgård då betalningen för mjölk samt stöden är högre i denna region
vilket gör företaget mindre känsligt för externa faktorer.

Figur 60 EBITDA per djurenhet samt kostnad för viltskada per djurenhet
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Figur 61 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 62 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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8. Potatisföretag
Potatisodling är en kapitalintensiv verksamhet som är känslig för skördebortfall och
ökade kostnader. Det kan antas att många av de odlare som riskerar stora viltskador
redan stängslat in sina potatisodlingar för att skydda dem. Detta medför en förmodad
lägre rapporterad skada i potatisfält än vad som skulle varit fallet utan stängsel.
Omfattningen av detta är dock svårbedömd, men det kan ge den effekten att den
inbördes viktningen mellan skadenivåerna i de olika grödorna kan skilja sig åt mot hur
det hade sett ut om inte potatisen varit stängslad, eller om all åkermark hade varit
stängslad. Förmodligen hade potatisens attraktivitet varit högre än vad som nu är fallet.

8.1. Södra Sverige
Typgården med potatisodling i södra Sverige odlar 150 hektar åkermark. Växtföljden
består av 60 ha höstvete, 30 ha vårkorn, 20 ha matpotatis, 25 ha höstraps, 10 ha havre
och 5 ha träda. Den genomsnittliga viltskadan idag är 1,28%. Högst skador har raps följt
av vete, potatis, havre och vårkorn.

EBITDA närmar sig noll vid 11% skador. Då finns det inget utrymme för att betala av
exempelvis räntor och utsikterna för långsiktig lönsamhet är därmed låg.
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Figur 63 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar

Figur 64 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 65 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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8.2. Norra Sverige
Typgården i norra Sverige för potatis innehar 105 ha åkermark och odlar 34 ha potatis,
15 ha vårkorn och 56 ha träda. Viltskadorna är 2,25% och är jämnt fördelade mellan
grödorna.

EBITDA närmar sig noll vid 25% skador. Då finns det inget utrymme för att betala av
exempelvis räntor och utsikterna för långsiktig lönsamhet är därmed låg.

Figur 66 EBITDA per hektar samt kostnad för viltskada per hektar
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Figur 67 Total EBITDA och total kostnad viltskador i förhållande till viltskador

Figur 68 Omsättning och total EBITDA i förhållande till viltskador
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9. Övriga kostnader
Nedan presenteras några övriga kostnader som kan uppstå på grund av viltskador. Dessa
uppgifter kommer från Växtråd.

9.1. Exempel Omsådd av vall
Kostnad omsådd vall:
Antag att en vall behöver läggas om dubbelt så ofta som den borde (t.ex. att den bryts
efter 2 år istället för 4).
Kostnad för en extra valletablering: 2277 kr/ha plus insatsvaror.
Kostnad insatsvaror: 22 kg vallfrö * 47 kr/kg = 1034 kr/ha
Total extrakostnad etablering: 3311 kr/ha
Vid omsåningsåret förloras vallproduktion på det aktuella området och lantbrukaren kan
därför vara tvungen att köpa in foder. Den kostnaden beräknas som:
Grovfoder är i regel värt runt 1,25 kr/kg TS och ett hektar producerar i 10-årssnitt
omkring 4800 kg TS.
1,25 * 4800 = 6000 kr / hektar som måste sås om från grunden.
Total kostnad omsådd av vall inklusive inköp av kompletteringsfoder: 9311 kr/ha

9.2. Exempel omläggning av växtföljd
Vid höga viltskador kan en justering av växtföljden behöva utföras. Exakt när och hur det
sker saknas det data på. Det gör det svårt att med säkerhet fastställa en sådan kostnad
för typgårdarna. Vi vet dock att det sker växtföljdsjusteringar, men i okänd omfattning. I
tabellerna nedan kan en optimal växtföljd jämföras med en växtföljd som är extremt
anpassad för höga viltskador, vilket då indikerar en kostnad på ca 1300kr/ha i slättbygd.
Det motsvarar den kostnad av förlorad skörd som uppstår vid 14% viltskador i
motsvarande region. Ett välgrundat antagande är att växtodlare först väljer att anpassa
växtföljden på de delar av arealen som är värst utsatt. Det är oftast mindre fält, nära eller
i direkt anslutning till skogsmark och skydd samt långt ifrån bebyggelse.
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9.3. Exempel stenkörning med tröska
Reparationskostnad – 300 000 kr
Självrisk – 100 000 kr
Stilleståndstid – 3 dagar
Kostnad stillestånd – 3 dagar x 10 timmar x (2125 kr/timme för inhyrd tröska) = 63 750 kr
Total bedömd kostnad (exklusive eventuella kvalitetsförluster) = 163 750 kr
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9.4. Exempel stenkörning med slåtterkross
Per-Anders Andersson på Växtråd utförde under 2020 beräkningar för en typgård i
Vetlanda med dess ökade produktionskostnader i samband med en ökande viltstam.
Följande kostnader för stenkörning i slåtterkross framkom då:
2019 fick slåtterbalken repareras pga. sten och jord från bök. Kostnad för delar: 15 000 kr
+ moms. Dessutom eget arbete 25 timmar. 2020 byttes en axel på slåtterkrossen + eget
arbete. Förslitning av svep och pickuppinnar på slåtterkross och skördemaskin har ökat
markant i takt med att viltskadorna har ökat. En försiktig bedömning är att kostnaden för
reservdelar pga. ökande viltskador är 10 000 kr per år. Till det kommer ett ökat eget
underhållsarbete med 20 timmar per år, värderat till 8000 kr. Utslaget på den totala
slåttervallsarealen, 63 hektar, blir det en kostnad på 285 kr per ha och år.
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10. Intäkter från vilt
En markägare kan välja att upplåta rätten till jakt mot en kostnad till en tredje person.
Detta kan ske tillfälligt som en korttidsupplåtelse, till exempel en dag, eller mer
permanent vilket vi i dagligt tal kallar för jaktarrende (eller mer formellt,
jakträttsupplåtelse) som löper över ett eller flera år. Intäkterna från detta kan teoretiskt
kompensera för skördeförluster. Här följer genomgång av den frågan.

10.1.

Jaktarrende

Det som i dagligt tal kallas för jaktarrende är i juridisk mening inte något arrende utan en
upplåtelse utan besittningsskydd på ett eller flera år. Priserna för jaktarrenden skiljer sig
mycket beroende på vart i landet man befinner sig. De faktorer som påverkar priset på
ett jaktarrende är närheten till större städer, vilttäthet, areal och arrondering. En mark
nära en stor stad med god arrondering och stora viltstammar värderas högst. Även
väldigt små marker kan sticka ut i statistiken när priset per hektar studeras då
totalsumman ofta blir så pass låg att många har råd att betala det.
När vi studerar vår statistik och prisuppgifter från jaktförmedlingssidor samt intervjuar
markägare så framträder prisnivåer mellan ca 15 kr/ha i norra Sverige upp till 500 kr/ha i
de mest attraktiva områdena med höga viltstammar i södra Sverige. Forskning från SLU
visar att jägare värderar möjligheten till att skjuta ytterligare ett vildsvin eller dovvilt,
som är de viltarter som orsakar mest skador, till ca 3000 kronor per styck, vilket påverkar
prisbilderna på jaktarrenden.

10.2.

Korttidsjakt

En markägare har möjlighet att sälja jakt under begränsad tid, kanske en kväll, en dag
eller en vecka. Denna jakt kan bedrivas på ett mer eller mindre professionellt sätt, med
eller utan guide, som vakjakt, smygjakt eller som ett större arrangemang. Vilken typ av
jakt som är möjligt att sälja och dess pris beror på markens förutsättningar såsom
storlek, arrondering och viltpopulationer. Samt arrangörens kunskap om viltförvaltning.
En enkel typ av jakt som inte kräver speciellt mycket arbete av arrangören och som kan
bedrivas på många olika marktyper är åteljakt på vildsvin. Prislistor hos olika arrangörer
indikerar ett pris mellan 1750 kronor och 3500 kronor inklusive moms per jakttillfälle. Då
ingår inte köttet efter det fällda vildsvinet, men det kan oftast köpas till.
Markägare med en större och mer rationell mark som besitter goda kunskaper i
viltförvaltning samt hur jakt arrangeras och har stora viltstammar kan sälja större
drevjakter. Priserna på dessa varierar ofta mellan 5000 kronor till 15000 kronor per
person och dag hos en professionell aktör med bra rykte.
På större gårdar med en mer professionell viltförvaltning kan klövviltsjakter omsätta runt
1100 kronor per hektar och generera ett positivt tillskott till verksamheten på mellan 25
och 50 kronor per hektar när samtliga kostnader för viltförvaltningen inklusive kostnader
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för viltskador är medräknade. För att nå dessa resultat krävs dock god kunskap kring
arrangerad jakt och viltförvaltning samt stora viltstammar i kombination med stängsling
av grödor.

11. Resultat
Nedan presenteras en sammanställning av resultaten för de olika verksamhetsgrenarna.

11.1.

Växtodlingsgårdar

I skogsbygd är det få gårdar som lever på enbart växtodling. Där frångicks kravet på 1,5
miljoner i omsättning då det inte hade givit ett representativt urval. Verksamheten i
dessa områden kombineras nästan alltid med andra verksamheter eftersom
lönsamheten är lägre. De högsta skadorna noteras i Götalands skogsbygd och minst
skador i slättbygderna, och där är också lönsamheten bäst.
Typgårdarna har ett EBITDA-intervall mellan 3 256 kr/ha (GNS) och 1 739 kr/ha (GS)
Varje procent ökade skador innebär en kostnad för förlorad spannmålsskörd på mellan
48 kr/ha (NN) och 125 kr/ha (GSS).
EBITDA når en nollnivå mellan 43 procent skador (NN) och 23 procent skador (GSS).
Undersökningen visar att ju högre stödnivån är i förhållande grödornas värde, desto
mindre känslig för skador är lantbrukaren. Odlas grödor av högt värde i förhållande till
stödnivån klarar företaget mindre skador innan lönsamheten blir otillfredsställande.
En stor kostnad för växtodlingsgårdar uppstår när lantbrukaren på grund av viltskador
inte kan odla en optimal växtföljd med de bäst betalda grödorna. Det saknas data för
exakt när och hur det sker, vilket gör det svårt att med säkerhet fastställa en sådan
kostnad för typgårdarna. Vi vet dock att det sker växtföljdsjusteringar men i okänd
omfattning. Om en optimal växtföljd jämförs med en växtföljd som är extremt anpassad
för höga viltskador så indikerar det en kostnad på cirka 1 300kr/ha i slättbygd. Det
motsvarar den kostnad som uppstår vid skador om cirka 14 procent i motsvarande
region. Ett välgrundat antagande är att växtodlare väljer att anpassa växtföljden först på
de delar av arealen som är värst utsatt. Det är oftast mindre fält, nära eller i direkt
anslutning till skogsmark och skydd samt långt ifrån bebyggelse.
Även indirekta skador exempelvis i form av sönderkörda maskiner kan uppkomma. Det
gäller då i första hand skador orsakade av vildsvin som exempelvis kan leda till att
skördetröskan kör in en uppbökad sten. En sådan skada kan enligt beräkningar från
Växtråd kosta lantbrukaren 163 750 kr, exklusive eventuella kvalitetsförluster som kan
uppstå om grödan inte skördas i rätt tid. Dessa skador kan ske slumpvis och det är svårt
att bedöma frekvensen av dem. Enligt beräkningar från SLU står maskinskador för cirka 9
procent av de kostnader som är kopplade till vildsvin. Även kostnader för stängsling av
grödor samt andra skyddsåtgärder kan uppkomma, men det finns i dagsläget inte
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underlag för att bedöma omfattningen av dessa. Dock kan antas att det är en relativt
liten del av den totala kostnaden kopplade till viltskador i lantbruket, generellt i Sverige.

11.2.

Mjölkgårdar

Typgårdarna har ett EBITDA intervall mellan 12 903 kr/ko (NN/ÖN) och 8 762 kr/ko (GM).
Den totala omsättningen minskar i varierande grad med ökad mängd viltskador i södra
Sverige. Mest minskar omsättningen i de områden där skördarna är höga och en större
andel av producerat spannmål och trindsäd gått för avsalu. I de norra regionerna ökar
omsättningen något med anledning av att inget spannmål gått till avsalu och att stöden
är högre för vallodling.
Varje procent ökade skador innebär en kostnad per ko på mellan 86 kr/ko (NN/ÖN) och
181 kr/ko (GSS).
Mellan 49 procent skador (GSS) EBITDA 657 kr/ ko och 21 procent skador (SS) EBITDA 5
011 kr/ko finns inte längre areal kvar att kompensera bortfallet av grovfoder. Vilket
innebär att företaget på sikt antingen måste öka arealen genom tillköp eller arrenden,
eller minska antalet djur. Båda dessa alternativ innebär ökade kostnader och/eller
mindre omsättning.
En mjölkgård kan även drabbas av andra kostnader kopplade till viltet än rena
skördeförluster. Reparation och omsådd av vall är något som kan behövas efter att
vildsvin bökat. Det finns inga tydliga samband gällande vid vilka nivåer av skördebortfall
som omsådd behövs utan detta kan ske när som helst. Om antagandet görs att en vall
behöver sås om dubbelt så ofta på grund av viltskador innebär det en direkt ökad
kostnad på 3 311 kr/ha som behöver sås om. Dessutom behövs foder högst troligt köpas
in under insåningsåret vilket ger ytterligare en kostnad på cirka 6 000 kronor per hektar
omsådd vall. Total merkostnad för omsådd av vall blir alltså 9 311 kr/ha omsådd vall.
Även skador på slåtterkross vid vallskörd kan förekomma. Enligt beräkningar från Växtråd
uppgår kostnaderna till runt 285 kr/ha och år på en typgård med skador på runt 28
procent.
Diffusare kostnader kan uppstå i form av kontaminerat foder som kan innebära sänkning
av mjölkproduktionen och kvalitetsförluster. Dessa kostnader är otroligt svåra att
beräkna och några uppgifter kring detta har inte funnits. Klart är dock att det är
kostnader som kan uppstå.

11.3.

Köttgårdar

Typgårdarna har ett EBITDA intervall mellan 2 482 kr/djurenhet (NN/ÖN) och 1 023
kr/djurenhet (GSS). Lönsamheten är redan väldigt pressad i dessa företag och de är
därmed känsliga för en ökad mängd viltskador.
Den totala omsättningen ändras i varierande grad med ökad mängd viltskador. Mest
minskar omsättningen i de områden där skördarna är höga och en större andel av
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producerat spannmål och trindsäd gått för avsalu. I de norra regionerna ökar
omsättningen något av den anledning att inget spannmål gått till avsalu och att stöden är
högre för vallodling.
Varje procent ökade skador innebär en kostnad per ko på mellan 20 kr/djurenhet
(NN/ÖN) och 58 kr/djurenhet (GSS).
Mellan 31 procent skador (MSS) EBITDA 1 325 kr/ djurenhet och 21 procent skador (SS)
EBITDA 532 kr/djurenhet finns inte längre areal kvar att kompensera bortfallet av
grovfoder vilket innebär att lantbrukaren på sikt, antingen måste öka arealen genom
tillköp eller arrenden, eller minska antalet djur. Båda dessa alternativ innebär ökade
kostnader och/eller mindre omsättning. I GSS är EBITDA noll redan vid 17 procent
skador.
En köttgård kan även drabbas av andra kostnader kopplade till viltet än rena
skördeförluster. Reparation och omsådd av vall är något som kan behövas efter att
vildsvin bökat. Det finns inga tydliga samband gällande vid vilka nivåer av skördebortfall
som omsådd behövs utan detta kan ske när som helst. Om antagandet görs att en vall
behöver sås om dubbelt så ofta på grund av viltskador innebär det en direkt ökad
kostnad på 3311 kr/ha som behöver sås om. Dessutom behöver lantbrukaren högst
troligt köpa in foder under insåningsåret vilket ger ytterligare en kostnad på cirka 6 000
kronor per hektar omsådd vall. Totala merkostnaden för omsådd av vall blir alltså 9 311
kr/ha omsådd vall. Även skador på slåtterkross vid vallskörd kan förekomma. Enligt
beräkningar från Växtråd uppgår kostnaderna till runt 285 kr/ha och år på en typgård
med viltskador på 28 procent.

11.4.

Potatisgårdar

Potatisodling är en kapitalintensiv verksamhet och företagen som bedriver denna typ av
produktion skiljer sig mycket åt. I denna analys finns två olika typer av gårdar
representerade;
1/ Gård i södra Sverige som odlar potatis och säljer till grossist.
2/ Gård i Norrland som odlar potatis, men också packar och saluför potatisen själv.
Båda typerna av gårdar finns representerade i olika delar av landet. Det som skiljer
mellan regionerna är avkastning, växtföljd samt hur stor andel mark det kan odlas potatis
på utan att riskera växtföljdssjukdomar. Gårdar som packar och saluför potatis köper
även ofta in potatis från närliggande gårdar. Dessa har inte tagits med i underlagen.
I områden med stora vildsvinspopulationer vet vi att skyddsåtgärder i form av stängsling
runt potatisen ofta redan sker. Det innebär att skadestatistiken kan vara missvisande sett
ur ett ”naturligt” perspektiv då fördelningen av skador på potatis jämtemot andra grödor
skulle kunna skilja sig från det som rapporterats in till SCB. Därför har vi valt att räkna på
skadorna på potatis separat och inte föra in dem i indexet för de andra grödorna.
Vi vet även att kostnader för stängslingsåtgärder redan finns med i företagens
resultaträkning, men i okänd omfattning då dessa inte särredovisas utan troligtvis finns
med i posterna förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier samt lönekostnader.
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Beräkningarna visar att potatisodlare är känsliga för ökade skador då det snabbt handlar
om stora värden som kan gå förlorade. Detta då potatis är en högavkastande gröda med
högt kilopris jämfört med många andra grödor.
På den sydsvenska potatisgården är EBITDA 2419 kr/ha. Varje procent ökade skador
innebär en kostnad för förlorad skörd på 209 kr/ha. Vid en skada på ca 11% är EBITDA 0.
På den norrländska potatisgården är EBITDA 20923 kr/ha med gröda för avsalu (9764
kr/ha om trädan inräknas) vilket beror på att odlaren äger hela värdekedjan. Varje
procent ökade skador innebär en kostnad för förlorad skörd på 829 kr/ha (387 kr/ha om
trädan inräknas). Vid en skada på 25% är EBITDA noll.

12. Analys
Denna rapport visar hur lönsamheten för olika typer av lantbruksföretag påverkas av
nivån på viltskador. Att få en heltäckande bild är mycket svårt då det är många faktorer
som påverkar var när och hur skador uppträder. En mängd mänskliga, biologiska och
geografiska faktorer påverkar hur skadebilden ser ut och det kan skilja sig mycket från år
till år. Kunskapen kring hur dessa faktorer påverkar har varit dålig, men med ökad
forskning så blir det bättre för varje år. Viltskadornas omfattning på lantbruken skiljer sig
väldigt mycket åt vilket gör att vissa drabbas otroligt hårt medan många andra inte
drabbas alls.
En intressant observation som gjorts under detta arbete är att skillnaden mellan
lantbruksföretag, även inom samma område och verksamhetsinriktning, är väldigt stor.
Spridningen av strategier, omsättning, antal djur, areal och så vidare skiljer sig otroligt
mycket åt, vilket gör det till en utmaning att hitta ett genomsnitt. Framför allt inom
nötköttsproduktion har detta visat sig vara närmast omöjligt. När ett genomsnitt av
nötköttsföretag tagits rakt av, har det ibland visat ett snitt på en gård som inte existerar.
Därför har vi behövt göra snävare avgränsningar för att visa på realistiska gårdar och
resultat.
Generellt kan konstateras att ju högre värdering grödorna har i förhållande till
skördenivå och kapitalintensitet, desto mer känsligt är företaget för viltskador. Det visar
sig tydligast på potatisodling där EBITDA, redan vid 11 procent genomsnittliga viltskador,
är noll. Då ska noteras att det är en verksamhet med relativt stora kostnader, vilket
innebär att utsikterna för en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet minskar vid
skador betydligt lägre än så. Av den anledningen sker redan nu stängsling av potatis i
utsatta områden.
Vid höga viltskador kan det även finnas behov av att lägga om växtföljden eller delar av
växtföljden vilket kan leda till stora intäktsbortfall. Exakt när en lantbrukare väljer att
lägga om sin växtföljd är svårt att med säkerhet säga. Tas beslutet rationellt torde det
vara när en alternativ gröda ger ett bättre ekonomiskt resultat med hänsyn taget till
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faktorer såsom förfruktsvärde för kommande grödor, hänsyn till växtföljdssjukdomar
samt krav för stödutbetalningar. Vilka grödor som väljs bort bör även rimligtvis påverkas
av vilka viltarter som orsakar mest skador på det aktuella markområdet. Av statistiken
över vilka grödor som odlas är det till synes inte alltid det helt ekonomiskt rationella som
styr valet av växtföljd. Det kan antas att valet av gröda påverkas en hel del av tradition,
känsla och erfarenhet av vad som brukar fungera på just den aktuella platsen. Även
vädret under hösten kan påverka hur stor andel höstgrödor som odlas. Utifrån resultatet
i undersökningen kan antas att lantbrukare börjar med att ändra växtföljden på delar av
sin areal, de delar som är mest utsatta för skador.
En tydlig observation från denna undersökning är att ju högre andel av omsättningen
som består av olika typer av stöd, desto mindre känsligt för skördebortfall är företaget.
Arealbaserade stöd som inte påverkas av en viss skördenivå har en positiv inverkan på
hur väl lantbruksföretag kan hantera viltskador.
Undersökningen visar att mjölk och köttföretag är mindre känsliga för skördebortfall så
länge de kan kompensera med att öka arealen odlad vall. Dessa företag är dock mer
utsatta för vad som kan ses som diffusa och slumpmässiga kostnader såsom
kontaminerat foder, sönderbökade vallar och maskinhaverier vilket snabbt kan orsaka
skador för stora belopp. I resultaten syns att företag som väljer att ligga på gränsen med
mängden djur för vad marken klarar av kommer att tappa lönsamhet vid en mindre
mängd skador än ett företag som väljer att inte maximera djurantal.
Vilka nivåer av viltskador ett lantbruk klarar av beror även mycket på dess
skuldsättningsgrad, avskrivningsunderlag, samt behov av nyinvesteringar. Eftersom
nyckeltalet EBITDA använts så kommer, beroende på dessa faktorer, företagets
lönsamhet att bli otillfredsställande vid skadenivåer under de som har presenterats.
Eftersom många faktorer påverkar skörden så kan skillnaderna i hur väl lantbrukaren kan
hantera skador variera stort mellan åren. Det kan även behövas en viss
säkerhetsmarginal för att kunna hantera eventuella extrakostnader som uppstår.
Bedömningen är att majoriteten av företagen skulle kunna hantera viltskador mellan 0-5
procent om de har en normal skuldsättning. Klarar ett lantbruksföretag inte
skördevariationer på dessa nivåer finns ofta bakomliggande problem som är större än
viltskadorna. På långsiktiga skadenivåer mellan 5-10 procent börjar fler företag få
problem och skador över 10 procent är det få företag som klarar långsiktigt utan att vidta
åtgärder.
Viltet kan även skapa värden som kan generera intäkter till lantbruksföretag.
Undersökningen visar att det finns potential att kompensera skador med intäkter från
jakt. Om det går och i vilken grad beror på faktorer såsom geografisk placering, om
marken är arrenderad eller självägd, arrondering, areal samt kunskap och intresse från
företagaren. För en lantbrukare som äger marken själv, har måttliga viltskador och ligger
i ett geografiskt gynnsamt område så skulle viltet kunna generera ett positivt tillskott till
verksamheten. Detsamma gäller den som har en större mark, besitter stor kunskap om
viltförvaltning och arrangemang av jakter samt har ett intresse att aktivt jobba med
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detta. För många lantbrukare är detta dock inte möjligt då arealen är för liten,
arronderingen för dålig, man äger inte marken själv eller har för dålig kunskap.
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