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Sammanfattning
och introduktion
Sveriges skulle tjäna på mer ekologisk produktion.
I den här rapporten räknar Max Revenue, tänkt vd
för AB Svenskt jordbruk på helheten. Men först
en sammanfattning och bakgrund.

SAMMANFATTNING
De övergripande frågorna som
besvaras i denna rapport är hur
stor del av det svenska jordbruket som strikt ekonomiskt borde
drivas ekologiskt, hur vi på bästa
sätt hävdar oss i en global konkurrens, om det är möjlighet att
klara försörjningen av växtnäring
vid en större övergång till ekologisk produktion och om det går
att upprätthålla produktionen.
Svaren är i korthet att det mycket
väl på 10 års sikt skulle gå att ha
75 procent av arealen ekologisk.
Produktionen av livsmedel skulle
kunna vara kvar på nuvarande
nivå. Tillförseln av kväve skulle
klaras genom väl avvägda växtfölj-

der, kvävefixerande grödor och
väl utnyttjad stallgödsel. Behovet
av fosfor skulle inte täckas helt
men under en tioårsperiod skulle
det täckas genom tillförsel av
konventionell gödsel och genom
att tära på förråden på marker
med högre fosfortal i marken.
På längre sikt krävs återföring
av fosfor från samhällets slam.
Detta problem gäller även för
den konventionella odlingen
men där är tidsfristen längre.
Strikt ekonomiskt skulle det
inte löna sig att ta steget riktigt
fullt ut. Lönsamheten toppas
när ungefär halva produktionen
är ekologisk. Försäljningsvärdet
för svenska jordbruksprodukter
beräknas då ha ökat med
4 miljarder kronor. Det har också
skapats 3 400 nya jobb i sektorn
och ändå har lönsamheten ökat
med drygt en miljard kronor.
Detta jämfört med om den ekologiska produktionen ligger kvar
på dagens nivå.
En stor del av produktionen

skulle bestå av ekologisk spannmål och ekologiskt pulvermjölk
som skulle säljas på export.
Sverige ligger långt framme för
ekologisk mat och vi har redan
en betydligt större del av världsmarknaden för ekologiska produkter än för konventionella.
Vårt kalla klimat och vår goda
tillgång på mark gör också att
vi har betydligt bättre förutsättningar att få en god lönsamhet
vid export av ekologiska produkter än för konventionella. Vi har
många relativa fördelar för det
ekologiska genom lågt tryck av
skadegörare, mindre problem
med ogräs, ett högt tekniskt kunnande och goda förutsättningar
för särhållning och kontroll.
En intressant effekt är att alla
nuvarande konventionella producenter skulle vinna på en större
omläggning. De som lägger om
skulle få högre lönsamhet eftersom den ekologiska produkten
är mer lönsam. De kvarvarande
skulle få högre lönsamhet eftersom priserna på konventionella
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produkter skulle öka om det blir
brist på högkvalitativa svenska
konventionella produkter. Det
skulle då gå att få betalt för de
svenska mervärdena på samma
sätt som redan gäller för nötkött
och gris.
En orsak till att inte mer är
lönsamt att ställa om är att vissa
befintliga byggnader inte lämpar
sig för ekologisk produktion men
de är så pass nya att de fortfarande används om tio år.
En annan är att priserna för
flera konventionella produkter
skulle öka så pass mycket att
skillnaden i lönsamhet slätas ut.
För kött och ägg beräknas tvärt
om lönsamheten jämnas ut av att
priserna för ekologiskt minskar
om utbudet blir för stort.
Den tredje dämpande faktorn
är att beräkningarna utgår från
att ekostödet har en begränsad
budget och att det därför sjunker
per hektar vid ökad odling.
Vid ett oförändrat ekostöd
skulle lönsamheten stiga mer.
Det skulle då bli mer ekologisk
produktion och priserna på de
konventionella produkterna
skulle lyftas ytterligare.

BAKGRUND
Hur jorden i Sverige ska brukas
är summan av många individuella beslut. Varje brukare bestämmer själv över sin driftsinriktning
och sitt val av grödor. Ändå
kan det vara intressant att höja
blicken och fundera på Sveriges
förutsättningar i ett konkurrensperspektiv.
Vilken produktion ska vi ha för
att på lång sikt hävda oss globalt?
Hur skulle svenskt jordbruk se
ut om det styrdes som ett enda
företag vars målsättning var att
maximera vinsten? Skulle det
vara skillnad på kort och lång
sikt? Och vilken betydelse får
svaren på dessa frågor för det
enskilda företaget här och nu?

empel miljö, beredskap, självförsörjningsgrad, samhällsekonomi
med mera lämnas helt utanför
analysen. Däremot kommenteras
det svenska lantbrukets inriktning, sammanlagda lönsamhet
och sysselsättning.
För att göra detta fullt ut ikläder vi oss rollen av en nytillträdd
vd för det tänkta företaget
AB Svenskt Jordbruk som svarar
för all jordbruksproduktion i
Sverige.
I slutet av rapporten återgår vi
till verkligheten med många små
företag och ser att det som hade
varit en lönsam inriktning för
AB Svenskt Jordbruk även är
lönsamt för de små företag som
verkligen står för produktionen.
Vi ger också lite exempel på
åtgärder som kan genomföras
redan nu. Det är då åtgärder som
både kommer lyfta lönsamheten
för de företag där åtgärderna
vidtas och för svenskt lantbruk
som bransch.

Dessa frågor är utgångspunkten
i den här analysen. När vi har
tecknat den övergripande bilden
byter vi perspektiv och tar oss
ned till gårdsperspektivet och diskuterar vad det här betyder för
det enskilda lantbruksföretagets
strategier och utvecklingsmöjligheter.
Det primära intresset är att
diskutera en optimal omfattning av ekologisk produktion ur
ett lönsamhetsperspektiv. Det
innebär att vi inte beaktar några
andra effekter än lönsamheten.
Vilken betydelse en större eller
mindre övergång till ekologisk
produktion skulle ha på till ex-
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Max Revenue tar över
AB Svenskt Jordbruk
Det tänkta företaget AB Svenskt Jordbruk har
fått en ny vd. Varför är bolaget så inriktat på
lågprismarknader? frågar han sig. Lär känna
Max Revenue och hans uppdrag.

UPPDRAGET
Mitt namn är Max Revenue. Jag
är nytillträdd vd för AB Svenskt
Jordbruk. Mitt uppdrag är att
höja lönsamheten i företaget.
Det får dock inte göras hur som
helst. Ägarna är tydliga med att
det inte bara skall handla om
att kapa bort olönsamma delar.
Lönsamheten skall åstadkommas
genom tillväxt. Ägarna tycker sig
också se en outnyttjad potential i
den ekologiska produktionen. De
har därför bett mig titta särskilt
på den ekonomiska potentialen
i att öka den ekologiska produktionen.
Jag har en bakgrund i industrin.
Där är en allmän uppfattning
att Sverige är ett land med hög

kompetens hos arbetskraften men
också ett land med
höga löner. Detta
gör att vi normalt sett
har svårt att konkurrera
på marknader där det
handlar om att producera
enkla produkter till låg kostnad. Den typen av produkter
outsourcas ofta till låglöneländer.
I stället har vi kvar tillverkning av
avancerade produkter i Sverige
eftersom de kräver en kompetens
som saknas i låglöneländer. Detta
är produkter som säljs i mindre
mängd till specifika marknader
med ett högre pris. Vi tillverkar
Volvo och Ubåtar istället för Tata
och skrivbordsunderlägg.
Mitt intryck är att den övergripande bilden verkar vara en annan
inom jordbruket. Många medarbetare i företaget driver linjen att
vi skall skapa lönsamhet genom att
effektivisera så att vi kan klara att
konkurrera med standardprodukter
på världsmarknaden.
I mina ögon kan detta möjligen fungera för en mindre enhet.
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Lyckas man producera tio gånger
mer per timme än i ett låglöneland kan man också betala tio
gånger högre lön. Dock under
förutsättning att det inte krävs
fler maskiner eller andra inköpta
produktionsmedel.
Ett villkor som sällan uppfylls.
Det är dock helt omöjligt att
skapa tillväxt genom ett ensidigt
rationaliseringstänk. På en mindre enhet går det men då genom
att ta över areal och produktion från andra enheter. För AB
Svenskt Jordbruk skapas ingen
tillväxt genom att någon enhet
expanderar om det sker på bekostnad av att andra enheter tas
bort. Då hamnar vi i ett läge med
uppsägningar och en krympande
verksamhet.
Mina erfarenheter från industrin går inte att överföra rakt av
på jordbruksproduktionen. En
avgörande skillnad är att jordbruket är helt beroende av en
begränsad resurs, jordbruksmarken. Det är antagligen detta som
gör att det ensidiga rationaliseringstänket lever kvar i jordbruksproduktionen. Låglöneländerna
kan helt enkelt inte expandera
och ta över all lågprisproduktion
eftersom de inte har mer mark
att odla. Den begränsade tillgången på mark sätter emellertid
också begränsningar för hur vi

kan skapa tillväxt i AB Svenskt
Jordbruk. Eftersom vi inte kan få
fram mer mark är det enda sättet
att få tillväxt att öka produktionsvärdet per hektar.
Ett exempel på vad som kan
göras är att det i dagsläget exporteras en miljon ton konventionell
spannmål, vilket får säljas till
världsmarknadspriser utan att få
betalt för svenska mervärden. Vi
säljer också en halv miljon ton
spannmål till framställning av etanol. Även det utan betalning för
mervärden. Detta motsvarar 250
000–300 000 hektar som i stället
kan användas till att odla fram 1,2
miljoner ton ekologiska grödor
för tröskning. Försäljningsvärdet
från denna areal skulle då öka
från 2 miljarder till 3,5 miljarder.
Produktionsvärdet kan även
ökas på andra sätt som innebär
högre volym, högre pris, större
andel grödor med högt produktionsvärde eller ökad animalieproduktion. Vilken eller vilka av
dessa vägar som är bäst att gå kan
inte avgöras utan en bra kartläggning av hur marken används i
dag. Min först åtgärd är därför att
ta fram en nulägesbeskrivning av
den produktion som vi har.
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1. Svenskt
lantbruk i dag
Max Revenue börjar med att skaffa sig
en bild av AB Svenskt Jordbruk i dag.
Hur stor areal finns till förfogande
och hur används den?

Den ekologiska produktionen är intressant ur många perspektiv. Strikt ekonomiskt h
det om att produkterna tillförs ett mervärde som gör att de kan säljas till ett högre p
ett marknadssegment med kvalitetsmedvetna och köpstarka kunder. En övergång ti
ekologisk produktion är därmed en direkt parallell till den omvandling som industrin
som
statistik
på detta. tillett
som
görspecifika
att de kan
från det
att saknas
producera
basprodukter
attmervärde
producera
mer
produkter till utvald
säljas
till
ett
högre
pris
på ett
marknadssegment med köpstarka kunder.

1.1

VÄXTODLING
Sverige har en total åkerareal
på 2,6 miljoner hektar. Där odlas
i dagsläget 1,2 miljoner hektar
med tröskgrödor och 75 000
hektar specialgrödor (potatis,
sockerbetor, trädgårdsgrödor).
180 000 hektar ligger i träda och
övrig areal (1,1 miljoner hektar) är grovfoder med skiftande
intensitet.
2016 var 370 000 hektar åker
omställd till ekologisk produktion
och ytterligare 60 000 hektar var
under omställning. Detta ger en
andel på 17 procent. Sett för enskilda grödor varierar andel eko
mellan 0 och 25 procent. Den
areal som är under omställning
är då inte fördelad på gröda efter-

Den ekologiska produktionen
marknadssegment med kvalitetsär intressant ur många perspekmedvetna och köpstarka kunder.
tiv. Strikt ekonomiskt handlar
En övergång till mer ekologisk
Tabell
svensk åkermark
2016ärefter
gröda
produktionssystem
det
om1.
attAnvändning
produkternaavtillförs
produktion
därmed
enoch
direkt
Gröda
höstsäd
vårsäd
proteingrödor
majs, grönfoder
vall
fröodling
potatis
sockerbetor
oljeväxter
trädgårdsväxter
träda, salix
övrigt

Totalareal
438 766
580 843
65 655
59 747
1 047 647
18 278
24 210
30 676
101 356
14 711
180 193
6 087
2 568 169

under omställning
Totalt areal eko inkl mark under omställning

eko
25 227
64 368
11 754
13 703
218 906
4 485
1 678
0
6 250
1 933
16 521
3 949
368 774
62 512
431 286

andel eko
6%
11%
18%
23%
21%
25%
7%
0%
6%
12%
9%
15%
17%

Källa: Jordbruksverket. Ekologisk växtodling 2016, JO 13 SM 1701
TABELL 1. Användning av svensk åkermark 2016 efter gröda och produktionssystem.
Källa: Jordbruksverket. Ekologisk växtodling 2016, JO 13 SM 1701.

Min reflektion när jag ser hur marken används är att arealen kanske ändå inte är så
begränsande som man först tror. Vi har flera hundra tusen hektar som knappast anv
produktion. Detta beror sannolikt på att det är svårt att få lönsamhet i odlingen på d
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parallell till den omvandling som
industrin gjort från att producera basprodukter till att producera mer specifika produkter till
utvalda marknadssegment med
köpstarka kunder.
Min reflektion när jag ser hur
marken används är att arealen
kanske ändå inte är så begränsande som man först tror. Vi har
flera hundra tusen hektar som
knappast används till produktion. Detta beror sannolikt på
att det är svårt att få lönsamhet
i odlingen på dessa marker. Här
finns en klar potential om man
bara hittar lönsamma grödor.
Det finns då också potential till
att öka andelen ekologisk odling
utan att tappa produktionsvolym.

1.2
DJURHÅLLNING
Djurhållningen är inte lika
stark kopplad till arealen som
växtodlingen. Ökad djurhållning
skulle därför kunna vara ett annat sätt att få tillväxt i det svenska
jordbruket.
Vi har i dag 1,5 miljoner nötkreatur, 1 miljoner svin, 8 miljoner höns, 10 miljoner kycklingar
och drygt en halv miljon får.
Antalet samlas i Jordbruksverkets
statistik in för en specifik dag,

vilket innebär att det motsvarar
antalet platser, inte årsproduktion
Omkring 20 procent av antalet får och nötkreatur är ekologiska. Vi har också 16 procent av
hönsen i ekologisk produktion.
För gris och kyckling är andelen
ekologiskt endast ett par procent.

ras lokalt. Detta gäller även för
fodersäd till nötkreatur, får och
häst. Med detta synsätt krävs en
någorlunda lokal foderproduktion som täcker cirka 90 procent
av foderbehovet för nöt, lamm
och häst och 50 procent för
övriga djurslag.

Jag blir lite nyfiken på hur
mycket areal som egentligen
Även om kopplingen är svagare
behövs för att förse djuren med
för djuren än för växtodlingen så
den del av fodret som är grovfohar djurhållningen vissa koppder och oförädlad spannmål. Jag
lingar till arealen. Det krävs areal
får då fram att det krävs ungefär
för att få foder till djuren och det
1,35 miljoner hektar för att odla
krävs areal för att kunna återföra
foder för dagens djurantal. Detta
växtnäringen från gödseln.
baseras på att arealen odlas fullt
Nötkreatur och får har starrationellt och med konventiokare koppling till marken än
nella produktionsmetoder.
grisar och fjäderfä. Nötkreatur
Jag utgick dessutom ifrån att
och får behöver grovfoder och
de 642 000 ton djurfoder (Jorddetta kan rimligen inte imporbruksstatistisk sammanställning
teras. Gris och fjäderfä skulle
2017) som importeras konsumekunna leva helt på importerat
ras av lantbruksdjur. De ekologisfoder men det känns naturligt
ka djuren
görproduktionssystem
att behovet av areal
att den2.
spannmål
som används
Tabell
Antal husdjur
2016 efter djurslag
och
utan förädling faktiskt produce-

Djurslag
kor för mjölkproduktion
kor för uppfödning av kalvar
kvigor, tjurar och stutar
kalvar, under 1 år
baggar och tackor
Lamm
suggor för avel
slaktsvin
smågrisar
Höns
Värpkycklingar (unghöns)
Slaktkycklingar
Hästar

Totalt
antal
330 833
193 657
489 217
475 917
281 327
296 847

Antal eko
49 062
67 398
89 466
90 334
61 599
69 120

Andel eko
15%
35%
18%
19%
22%
23%

138 983
835 323
378 499
8 174 310
1 575 281
9 002 683
101 247

3 042
19 403
6 432
1 272 855
0
145 218
0

2%
2%
2%
16%
0%
2%
0%

Källa: Jordbruksverket. Ekologisk djurhållning 2016, JO 26 SM 1701
TABELL 2. Antal husdjur 2016 efter djurslag och produktionssystem.
Källa: Jordbruksverket. Ekologisk djurhållning 2016, JO 26 SM 1701.

Även om kopplingen är svagare för djuren än för växtodlingen så har djurhållningen
kopplingar till arealen. Det krävs areal för att få foder till djuren och det krävs areal
kunna återföra växtnäringen från gödseln. Nötkreatur och får har starkare koppling
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naturligt att den spannmål som används utan förädling faktiskt produceras lokalt. D
gäller även för fodersäd till nötkreatur, får och häst. Med detta synsätt krävs en någ
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till foder blir något större men
det känns onödigt att räkna mer
exakt just nu.
Jag är också nyfiken på hur
mycket areal som behövs för att
sprida gödseln på ett godkänt
sätt. När jag räknar på gödseln
utgår jag från dagens regler om
spridningsareal för olika djurslag.
Resultatet blir då att den svenska
djurhållningen behöver cirka
875 000 hektar åker för att uppfylla de generella miljöreglerna.
Min slutsats av detta är att det
inte är arealen som är begränsande för den svenska animalieproduktionen. För enskilda
produktionsanläggningar kan det
vara brist på mark i närområdet
men inte generellt. Eftersom inte
marken är begränsande ligger
det nära till hands att anta att
det istället är lönsamheten som
är begränsande och då är kanske
inte ökad animalieproduktion det
bästa sättet att höja lönsamheten i
AB Svenskt Jordbruk.
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2. Potential för ökad
ekologisk produktion
Hur mycket ekoproduktion är möjlig med de
byggnader och den mark som AB Svensk
Jordbruk förfogar över? Max Revenue ser
på företagets tillgångar ur ett ekoperspektiv.

Potentialen till att skapa tillväxt
och att öka lönsamheten verkar
vara ganska uttömd i den konventionella produktionen, med
nuvarande marknadsstrategier.
Ökad ekologisk odling och ökad
ekologisk djurhållning är ett alternativ som verkar mer gynnsamt
ur lönsamhetssynpunkt. Frågan
är då hur mycket som kan ställas
om och vad som händer med
arealbehovet. En del i detta är att
delar av det nuvarande byggnadsbeståndet inte lämpar sig för
ekologisk djurhållning.

2.1

BYGGNADSBESTÅND
De stallar i Sverige som i
dagsläget har gris, uppfödning av
tjur på spalt, höns och slaktkyck-

ling kan sällan konverteras till
ekoproduktion. Många av dessa
byggnader är i gott skick och
kan användas lång tid framöver.
Svensk konventionell animalieproduktion har också fått ett ökat
marknadsvärde vilket bland annat
beror på låg antibiotikaanvändning. Det är därför rimligt att
anta att dessa byggnader även
fortsättningsvis används till konventionell djurhållning. Mjölkgårdar som har stora nybyggda
stallar i områden med liten arealtillgång kan också få problem att
gå över till ekologisk produktion
eftersom man med lägre avkastning skulle få problem med sin
självförsörjning, gödselutnyttjande, logistik med mera för att
kunna hålla fulla djurstallar.
Blir det kvar konventionell djurhållning finns det även kopplingar till att det behövs konventionell areal. Ett absolut krav är att
det finns tillräcklig spridningsareal för den gödsel som inte får
användas i ekologisk växtodling
det vill säga den gödsel som kom-

mer från tjurar på spalt, slaktsvin,
burhöns och slaktkyckling. När
jag räknar på detta får jag fram
att det räcker med 150 000 hektar
i konventionell odling för att
klara spridningsarealen av den
gödsel som inte får användas i
ekologisk produktion.
Det krävs också areal för att
producera foder åt den kvarvarande konventionella animalieproduktionen. Här handlar det
om så mycket som 475 000 hektar
konventionell odling om hela
foderbehovet ska komma från
svensk areal utöver den volym
kraftfoder som importeras i dag.
Detta om inte produktionen skall
baseras på importerad spannmål
eller på ekologisk spannmål som
då tappar sitt mervärde. Den
stora skillnaden mellan siffrorna
beror på att mycket av den konventionella gödseln får användas
i ekoodlingen och inte kräver
konventionell spridningsareal.
Arealen som är knuten till anläggningar med konventionell djurproduktion kan alltså användas
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till ekologisk växtodling om den
aktuella gödseln får användas i
växtodlingen (vid frigående höns
och suggor).

2.2

la djuren är ekologisk. Det visar
sig då att arealen skulle räcka till
samma antal djur och även till
att producera samma volymer av
vegetabiliska livsmedel och utsäde
som i dag. Exporten av spannmål skulle kunna vara kvar med
samma volym som i dag. Detta
under förutsättning att de extensiva vallarna istället används som
gröngödsling och att stora delar
av den areal som ligger i träda
istället odlas. Produktionen av etanol skulle dock behöva använda
importerad råvara.

ekologisk produktion av foder.
Det extra behovet av areal kan
täckas genom att odla hälften av
det som i dag ligger i träda och genom att uppgradera de extensiva
vallarna till att bli ekologiska produktionsvallar och gröngödsling.

Det skulle också behövas
140 000 hektar extra areal till
odling av vegetabiliska livsmedel
(främst spannmål för bröd och
malt till inhemsk förbruknings eller export) samt utsäde, om även
detta är ekologiskt. Jag har då utgått från att vi skall få fram en lika
Nästa fråga är om marken
Behovet av areal till foder för
stor volym av svenska livsmedel
räcker till vid en större omläggkonventionella djur skulle minska som i dag.
ning till ekologisk produktion
med drygt 600 000 hektar om de
Här kan den areal som i dag
utan att antal
produktionen
djur som finns
i byggnader
används livsmedel
till etanolproduktion
ansamma
djur ochfaller.
även till att producera
samma
volymersom
av vegetabiliska
och
För
att
svara
på
detta
gör
jag
ett
kan
användas
vid
ekologisk
provändas.
Etanolen
får
då
produceutsäde som idag. Exporten av spannmål skulle kunna vara kvar med samma volym som idag.
räkneexempel där alla djur förduktion ställs om. Samtidigt ökar
ras med billig importerad råvara
Detta
under förutsättning att de extensiva
vallarna istället används som
gröngödsling och att
utom de där byggnaderna inte är
behovet av ekologisk areal till
medan den svenska spannmålsstora
delar
av
den
areal
som
ligger
i
träda
istället
odlas.
Produktionen
av
etanoluppgraderas
skulle dock till högvärlämpade för ekoproduktion ställs
foder. Totalt sett ökar behovet av
exporten
behöva
använda importerad
råvara.areal för foder från 1,4 miljoner
om till ekologiska.
Dessutom andig ekologisk spannmål.
tar jag att all odling förutom den
hektar till 1,6 miljoner hektar.
som behövs till specialgrödor och Detta vid oförändrat antal djur
I detta räkneexempel får specitill de kvarvarande konventionelmen
med
lägre
hektarskördar
vid
algrödorna
(sockerbetor,
Tabell 3. Volym och areal efter grödans användning idag och med maximal
ekologisk
odling potatis

TÄNKBAR
MARKANVÄNDNING

Mängd
1000 ton*
Konventionellt foder
Ekologiskt foder
Livsmedel
Industri
Export
extensiv vall/gröngödsling

975
710
900

Utsäde (inkl frögrödor)
199
Specialgrödor,
konventionellt
Träda
Totalareal
*Marknadsöversikt
– Spannmål,
*Marknadsöversikt spannmål
2041-08 2014-08

Areal nu Framtid vid en utökad ekoodling
(1000 ha) (1000 ha)
Kommentar
1 100
475 Utifrån samma djurantal men mer eko
260
1 100 Utifrån samma djurantal men mer eko
195
260 75% avkastning eko
142
0 Ingen etanol av svensk spannmål
180
240 75% avkastning eko
396
273 En mindre andel vall odlas extensivt,
men däremot som gröngödsling
40
55 75% avkastning eko
75
75 Samma areal specialgrödor.
180
2 568

90 Mindre areal träda
2 568

TABELL 3. Volym och areal efter grödans användning i dag och med maximal ekologisk odling.
Källa: Jordbruksverket. Ekologisk djurhållning 2016, JO 26 SM 1701.

Behovet av areal till foder för konventionella djur skulle minska med drygt 600 000 hektar
om de djur som finns i byggnader som kan användas vid ekologisk produktion ställs om.
Samtidigt ökar behovet av ekologisk areal till foder. Totalt sett ökar behovet av areal för
foder från 1,4 miljoner hektar till 1,6 miljoner hektar. Detta vid oförändrat antal djur men
med lägre hektarskördar vid ekologisk produktion av foder. Det extra behovet
av areal
kan
LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
2017
täckas genom att odla hälften av det som idag ligger i träda och genom att uppgradera de
extensiva vallarna till att bli ekologiska produktionsvallar och gröngödsling.
Det skulle också behövas 140 000 hektar extra areal till odling av vegetabiliska livsmedel
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med mera) ligga kvar som konventionella. Vid en odling av
475 000 hektar konventionell
odling för att klara foderbehovet
till de konventionella djuren så ges
även utrymme för att odla potatis,
sockerbetor och andra specialgrödor i en rimlig växtföljd. Det skulle
givetvis även gå att ställa om delar
av dessa med bibehållen produktion genom att nyttja lite mer av
den trädade arealen men det har
jag inte räknat närmare på.

Ett överslag med nuvarande
priser visar att försäljningsvärdet
skulle öka med minst 10 miljarder
om det mesta var ekologiskt. Försäljningsvärde är då den summa
pengar som AB Svenskt Jordbruk
får för alla sålda jordbruksprodukter.
Det skulle alltså inta bara vara
möjligt utan även generera tillväxt att gå över till mer ekologisk
produktion. Frågan är dock hur
lönsamheten påverkas och hur

mycket av den skissade omläggningen som också medför ökad
lönsamhet.
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3. Vinstmaximering av svenskt
lantbruk på nationell nivå
Det är dags att se på lönsamheten i AB
Svensk Jordbruk. Max Revenue använder
en datamodell och upptäcker slumrande
möjligheter. Men är de realistiska?

För mig som nytillträdd VD för
AB Svenskt Jordbruk är läget
nu något förvirrande. Jag ser att
det finns betydande arealer som
knappast används till produktion
och att stora delar av den spannmål som odlas säljs utan mervärden på export eller till produktion av etanol. Samtidigt klagar
ägarna på att lönsamheten är låg
och att verksamheten krymper.
För mig är det inte så konstigt
att lönsamheten är låg och att
verksamheten krymper när man
valt att inrikta produktionen på
export i den form där försäljningsvärdet per hektar är det
lägsta möjliga, som oförädlad
spannmål utan mervärden. Det
är heller inte konstigt att stora
arealer är olönsamma att odla
när det är denna marknad man
siktar på.
När jag föreslår att produktmixen skall uppgraderas genom att tillföra mervärden och
genom att förädla spannmålen
till animalieprodukter får jag till
svar att kostnaderna är för höga.

De produktionsformer som har
högt produktionsvärde verkar
ofta ha låg lönsamhet och de
som har god lönsamhet verkar
medföra minskad volym. Jag tar
därför hjälp av datamodellen
SASM för att få fram en bild
av hur vi skulle göra för att få
högsta möjliga vinst i jordbruksproduktionen.

3.1

UTVÄRDERING AV
LÖNSAMHETEN
2017

Jag börjar med att titta på
2017 och lönsamheten för de
olika produktionsformerna. Det
visar sig då att lönsamheten i den
konventionella produktionen
är begränsad. Det finns stora
arealer där det inte lönar sig att
odla aktivt. Det är också i många

fall svårt att räkna hem nyinvesteringar för ökad animalieproduktion.
Den del av produktionen som
är ekologisk har en avsevärt högre lönsamhet. Ett exempel är
att vinsten beräknas vara
1 750 kronor högre per hektar
för åkermarken vid optimal
markanvändning i ekologisk
produktion än vid optimal
konventionell produktion. Den
ekologiska animalieproduktionen är också mer lönsam än den
konventionella. Det handlar i
genomsnitt om 2 500 kronor per
år extra för mjölkkor och 500
kronor extra per år för am-/dikor med uppfödning av tillhörande kalvar. Enligt beräkningen
gav den ekologiska produktionen
sammantaget ett tillskott på 800
miljoner kronor i högre vinst för
hela driften jämför med om allt
drevs konventionellt.
Det framgår också att lönsamheten i den ekologiska animalieproduktionen skiljer sig kraftigt
regionalt och mellan olika
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djurslag. Längst upp i norr och i
Skåne är skillnaden i lönsamhet
liten mellan ekologisk och konventionell produktion av mjölk
och nötkött. Med nuvarande
priser skulle det i vissa fall vara
mer lönsamt att sälja den ekologiska spannmålen och istället
föda upp djuren konventionellt
än att själv förädla de ekologiska
foderråvarorna till ekologiska
animalieprodukter.
Det finns ytterligare några områden där det skulle ha varit mer
lönsamt att göra något annat än
det som gjordes. Ett exempel är
att intensiteten borde varit högre
på de ekologiska vallarna så att
mer av den omställda arealen
kunde använts till spannmål.
Den ekologiska lammproduktionen har däremot tveksam lönsamhet. Det merpris som erhålls
vid leverans till de stora slakterierna är för lågt för att motsvara merkostnaderna. Ekologisk
produktion är mer intressant för
de lamm som inte säljs via egna
försäljningskanaler.
Det är också i många fall
tveksamt om det lönar sig att
föda upp de ekologiska kalvarna
i ekologisk nötköttsproduktion.
Merpriset från slakterierna täcker
i många fall inte merkostnaderna
i uppfödningen. Här behövs en
bearbetning av marknaden om
produktionen skall bestå.
Med denna utvärdering i botten
kan jag gå vidare och börja titta
framåt på hur produktionen kan
utvecklas för att ge tillväxt och
ökad lönsamhet.

3.2

STRATEGISK
PLAN FÖR
KOMMANDE
TIOÅRSPERIOD

Nästa steg i arbetet är att börja
ta fram en strategisk produktionsplan för verksamheten de
kommande tio åren. Siktet ställs
då in på vilken produktion som
skulle kunna vara mest lönsam
att ha om tio år.
Tänker man 10 år framåt kan
mycket ändras. Det går att ställa
om mer areal och fler djur till
ekologisk produktion. Byggnadsbeståndet kommer också behöva ses över. Några byggnader
behöver bytas helt, vissa behöver
större eller mindre renoveringar
och några kan användas som de
är även om 10 år.
Det är också möjligt att bygga
helt nya anläggningar och att ha
dem i drift om 10 år. Några av
frågorna är då hur mycket som
skall byggas, var det skall byggas och hur mycket mer arealer
och djur som skall läggas om till
ekologisk produktion.
Även här tar jag datamodellen
SAMS till hjälp men nu inställd
på en analys på 10 års sikt där
byggnadsbestånd och omställd
areal kan ändras.
En svårighet i analysen är att
det händer mycket på tio år.
Priserna kommer att ändras
framöver både på produkter och
produktionsmedel. Jag vet också
att produktionstekniken kommer

förbättras så att det går att producera mer effektivt. Jag tror dock
att dessa förändringar har viss
följsamhet genom att priserna
utvecklas i takt med produktionskostnaderna globalt sett.
Under förutsättning att
produktionstekniken, lönekostnaderna med mera utvecklas i
samma takt i Sverige som i resten
av världen innebär detta att de
lönsamhetsrelationer som speglas
av de genomsnittliga priserna
2013-2017 kommer att stämma
relativt väl även 10 år framåt. Jag
använder därför dessa som bas
för mina beräkningar.
Jag gör beräkningen i två steg.
Först släpper jag loss den konventionella produktionen och
tillåter alla förändringar av den
konventionella produktionen
som kan ge ökad vinst de kommande tio åren. Den ekologiska
produktionen hålls då kvar på
nuvarande nivå.
Den lösning som då ger högsta
möjliga vinster för AB Svenskt
Jordbruk ligger mycket nära den
produktion vi har i dag. Det är
oftast lönsamt att återinvestera
för att bibehålla produktionen
men sällan lönsamt att nyinvestera för att öka.
Potentialen att öka vinsten
genom att trimma den konventionella produktionen verkar
vara ganska uttömda redan. Det
handlar bara om små justeringar
som ligger helt inom ramen för
det löpande arbetet.
I nästa steg släpper jag även loss
den ekologiska produktionen.
Jag vill då se hur mycket som
skulle vara lönsamt att producera ekologiskt och hur mycket
lönsamheten kan förbättras
genom ökad ekologisk produk-
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tion. I beräkningen utgår jag från att
merpriset för ekologiska produkter,
priset för ekologisk växtnäring och
ekostöden är kvar på nuvarande nivå
oberoende av hur stor den ekologiska produktionen blir. Resultatet
av beräkningen är att merparten av
all produktion borde vara ekologisk
om 10 år räknat med dessa förutsättningar.

omställningen av gris och höns
begränsas till exempel av det
befintliga byggnads-beståndet
eftersom de byggnader som
byggts för konventionell produktion oftast inte kan användas i
ekologisk produkten. Övergången får därför ske i takt med att
byggnaderna byts ut vilket kan ta
uppemot 40 år.

Högsta möjliga lönsamhet för
AB Svenskt Jordbruk skulle uppnås
om 2 miljoner hektar åker odlas
ekologiskt. Detta motsvarar 80 procent av åkermarken. Dessutom bör
84 procent av mjölkkorna, 99 procent av am- och dikorna, 25 procent
av grisarna och merparten av hönsen
vara ekologiska.
Genomförs detta skulle lönsamheten öka med 1,7 miljarder kronor.
Det skulle även gå att nyanställa
7 500 personer och att hålla
100 000 hektar mer betesmarker
i hävd. Detta skulle vara möjligt
genom att försäljningsvärdet för de
svenska jordbruksprodukterna skulle
öka med sju miljarder. Detta trots att
den totala volymen av jordbruksprodukter skulle bli något lägre än med
nuvarande andel ekologisk produktion.

Som vd för hela Sveriges jordbruk väcks nu frågan om marknaden tål en så stor omläggning
till ekologisk produktion, om
växtnäringen räcker och om
miljöersättningen ligger kvar på
samma nivå. Jag gör därför en ny
beräkning, ett worst case scenario.
Jag antar att ekomarknaden
är mättad, att merpriserna faller snabbt vid ökad volym, att
tillgången på inköpt ekologisk
växtnäring är uttömd så att det
inte finns mer än nu att köpa in
och att miljöersättningen begränsas av ett budgettak som gör att
ersättningen sjunker med ökad
anslutning.
Jag lägger även in ett extra
lönsamhetskrav på 1 500 till
3 000 kronor per hektar för att
ställa om mer mark till ekologisk produktion. Detta eftersom
det alltid finns en ökad risk vid
ändrad produktion. Nivån är vald
med hänsyn till det extra lönsamhetskrav för omställning till
ekologisk produktion som den
tidigare ledningen uppenbarligen har haft eftersom de inte har
ställt om mer trots att lönsamheten har varit 1 750 kronor
högre per hektar för åkermarken
vid ekologisk produktion än vid
konventionell.

Behovet av inköpta förnödenheter
skulle också minska totalt sett och då
främst för växtnäring och bekämpningsmedel. Något förenklat handlar
det om att den areal där vi i dag
producerar spannmål till export på
bulkmarknaden med hjälp av inköpt
växtnäring istället skulle producera
foder med återanvänd växtnäring
som sedan uppgraderas till ekologiska animalieprodukter med ett högt
marknadsvärde.
Hela potentialen i en omställning
till ekologisk produktion är dock
inte uttömd ens om tio år. Takten i

Resultatet av beräkningen är
att den ekologiska produktio-

nen borde öka även med dessa
mycket restriktiva antagande. Optimeringen har dock skett hektar
för hektar och djur för djur utan
hänsyn till att ett lägre pris på
marknaden inte bara sänker lönsamheten för den extra volymen
utan även för den produktion
som redan fanns. Marknaden för
de ekologiska produkterna pressas då till den punkt där merpriset är lika med merkostnaden för
ekologiskt vilket innebär att den
ekologiska produktionen hamnar
på samma lönsamhet som konventionell.
Med de restriktiva förutsättningar som satts upp skulle detta
inträffa redan vid ganska små
volymökningar av den ekologiska
produktionen. Det skulle inte
ens bli mer ekologisk areal utan
bara ett effektivare utnyttjande av
den areal som redan är omställd.
Detta eftersom det högre vinstkravet som lagts in för att ställa
om mer mark inte skulle nås om
merpriserna sjönk.
Detta worst case scenario
skulle ge viss tillväxt genom att
ytterligare 800 personer skulle
behöva anställas men när deras
löner är betalda skulle vinsten
vara lägre än med nuvarande
ekologiska produktion. Detta
eftersom priserna sjönk.
Datamodellen SASM räknar på
detta sätt eftersom den utgår från
att svensk jordbruk består av ett
stort antal små företag där var
och en försöker göra det bästa
möjliga för sitt eget företag utan
att ta hänsyn till hur det påverkar
lönsamheten för andra. Jag som
vd för AB Svenskt lantbruk har
dock möjligheten att begränsa
utbudet och att därigenom
hålla uppe priset. Jag kan alltså
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utnyttja min monopolställning
till att hålla uppe priset och öka
vinsten. Detta kan vara strategiskt
i vissa lägen men det gäller att se
upp så att det inte väller in billiga ekologiska varor från andra
länder som tar marknadsandelar,
pressar priset och fördärvar hela
affären.
Efter dessa beräkningar står det
helt klart att det lönar sig att ställa om mer produktion till ekologiskt. Detta måste dock ske på ett
sådant sätt att inte marknaderna
för enskilda produkter överbelastas eller så att marknaderna
för insatsmedel (främst ekologisk
växtnäring) överhettas. Därför
behövs en närmare analys av vilka
effekter en större omläggning till
ekologisk produktion kan få.
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4. Växtföljder
och växtnäring
En ökad ekologisk produktion är lönsam.
Frågan är om det finns växtnäring till en
kraftigt ökad odling? Det behöver
undersökas mera noggrannt.

Jag börjar med att titta på tänkbara växtföljder och på tillgång
och behov av växtnäring. Detta
för att se om växtnäringen verkligen räcker vid en mer omfattande omställning till ekologisk
odling. Frågan blir högaktuell i
ett läge med betydande export av
ekologiska produkter eftersom
vi då även exporterar växtnäringen. Så länge som vi inte
återför växtnäringen i slammet
blir dock skillnaden inte så stor
mot att produkterna konsumeras
i Sverige.

4.1

OPTIMERA
VÄXT FÖLJDER

Teoretiskt sett skulle all areal
i Sverige kunna läggas om till
ekologisk produktion förutom
de 550 000 hektar som behövs

till konventionella specialgrödor
och till att få fram foder till den
kvarvarande konventionella djurproduktionen. Fält med dålig
dränering (ca 50-100 000 ha) bör
dock odlas med permanent vall.
Resterande areal (nästan 2 miljoner hektar åker) skulle kunna
odlas med växtföljder där förfruktseffekterna maximeras och
kväveförsörjningen främst sker
genom baljväxter och trindsäd.
Det genomsnittliga kvävebehovet

År
1
2
3
4
5
6
7
8

via gödsling blir därmed låg, 20
kilo per hektar i södra Sverige
och 10 kilo per hektar i norra.
I dessa växtföljder lämnas all
helsäd, all vall och grödan efter
vallbrott ogödslad. Vallarna ligger i tre år med det 3:e året helt
eller delvis som gröngödsling.
Denna vallareal räcker ändå
till dagens djurantal av grovfoderomvandlare.

Södra Sverige
Helsäd (ogödslad)
Vall 1 (ogödslad)
Vall 2 (ogödslad)
Vall 3/gröngödsling (ogödslad)
Höstraps (ogödslad)
Höstsäd/Vårsäd (80 kg N/ha)
Åkerböna/Ärter/klöverfrö (ogödslad)
Höstsäd/vårsäd(80 kg N/ha)
I genomsnitt 20 kg N/ha och år

Norra Sverige
Helsäd (ogödslad)
Vall 1 (ogödslad)
Vall 2 (ogödslad)
Vall 3/gröngödsling (ogödslad)
Höstsäd/vårsäd (ogödslad)
Vårsäd (50 kg N/ha)
Ärter (ogödslad)
Vårsäd (30 kg N/ha)
I genomsnitt 10 kg N/ha och år

I dessa växtföljder lämnas all helsäd, all vall och grödan efter vallbrott ogödslad. Vallarna
liggerTABELL
i tre år
med det
3:e åretdärhelt
eller delvis maximeras
som gröngödsling.
Denna vallareal räcker änd
4. Exempel
på växtföljder
förfruktseffekterna
och kväveförsörjningen främst sker genom baljväxter och trindsäd. Källa: Ulrik Lovang.
till dagens
djurantal av grovfoderomvandlare.

4.2 Regional gödseltillgång
Tillgången på gödsel som får användas i ekoodling är relativt jämnt fördelat per hektar
åkermark så alla län kan täcka behovet av kväve med egen gödsel. Det finns dock några län
2017 17
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åkermark ochRIKSFÖRBUND
som därmed
skulle kunna exportera
växtnäring till andra län där det är svårt att få balansen att gå ihop. De län som har bäst
tillgång på stallgödsel räknat per hektar åker är Östergötland (höns), Jönköping (nöt), Kalma
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4.2

REGIONAL

kilo kväve per hektar på hela
Sveriges åkerareal. Fördelas de
tillåtna gödselslagen istället på 2
miljoner hektar som skulle gå att
odla ekologiskt ökar mängden
till cirka 13 kilo kväve per hektar.

GÖDSELTILLGÅNG
Tillgången på gödsel som får
användas i ekoodling är relativt jämnt fördelat per hektar
åkermark så alla län kan täcka behovet av kväve med egen gödsel.
Det finns dock några län som har
lite mer stallgödsel i relation till
åkermark och som därmed skulle
kunna exportera växtnäring till
andra län där det är svårt att få
balansen att gå ihop.
De län som har bäst tillgång
på stallgödsel räknat per hektar
åker är Östergötland (höns),
Jönköping (nöt), Kalmar (nöt,
höns), Gotland (mjölk, får), Skåne
(suggor, unghöns), Halland (nöt,
suggor, höns, unghöns) och Örebro (höns).
Om man utgår ifrån att all
svensk stallgödsel sprids på våren
med normala kväveeffekter så
finns det cirka 14 kilo kväve
per hektar till all svensk åkerareal. Störst andel av detta kväve
kommer från nötkreatur, ca 64
procent. Därefter grisar cirka
25 procent och fjäderfä cirka 10
procent.
Övriga djurslags bidrag till
kvävebehovet är enstaka procent
av den totala kväveleveransen
från vårspridd stallgödsel. Detta
beräknat med antalet djur och
jordbruksverkets schabloner för
näringsvärde i gödsel.
Oavsett om djuren är ekologiska eller ej så skulle de tillåtna
gödselslagen motsvara cirka 10

4.3

KVÄVEBEHOV

I beräkningarna ovan är kvävebehovet ungefär i nivå med det
kväve som finns tillgängligt via
inhemsk godkänd stallgödsel, via
biogasanläggningar samt dagens
volymer av pelleterad ekogödsel
och vinass. Det bygger emellertid
på att all gödsel används på våren
med högsta kväveeffekt och att
den är jämnt fördelat på hela
den använda åkerarealen.
För att ytterligare säkra
kväveeffekten i den ekologiska
odlingen skulle det vara önskvärt
att det blev godkänt att använda
svavelsyra för att sänka pH-värdet
och därmed minska risken för
ammoniakförluster vid lagring
och spridning. Eventuellt kan det
dock finnas andra Krav-godkända
tillsatser som kan gå att använda
för att sänka pH-värdet.
Där det är möjligt så kan det
även vara intressant att öka användningen av bevattning för att
öka kväveeffekterna och därmed
avkastningarna.

4.4

TILLFÖRSEL
AV FOSFOR
OCH KALIUM

Om man skapar en växtföljd med lågt behov av extern
tillförsel av kväve tack vare stor
andel kvävefixering så uppstår
ett underskott på fosfor i växtföljden. I detta sammanhang vore
det mycket naturligt att återföra
samhällets slam eftersom det
innehåller mycket fosfor men
låga halter kväve. För att hålla
en balans i växtodlingen krävs i
genomsnitt en tillförsel av minst
10-15 kilo fosfor per hektar i
en ekoväxtföljd, beroende på
grödor, avkastningar och markvärden. Den beskrivna gödselstrategin med maximerad andel
kvävefixering tillför endast ca 6
kilo fosfor per hektar via stallgödsel, biogasgödsel och pelleterad
ekogödsel.
När det gäller kalium är det ur
ett totalt resursperspektiv ofta
bättre att använda rena Krav-godkända kaliumgödselmedel (till
exempel kalimagnesia) än att
använda stallgödsel för att täcka
kaliumbehovet, förutom om man
samtidigt uppfyller behovet av
kväve och fosfor.
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4.5

GÖDSELHANTERING

Hantering av gödsel innebär
kostnader för lagring, spridning
och transport. Transportkostnaden blir särskilt påtaglig när det
gäller regional omfördelning av
gödseln. Även korta transporter
med stallgödsel innebär betydande kostnader för logistik.
Detta blir allt mer påtagligt i
takt med att produktionsanläggningarna för djuren blir större
och därmed ligger längre från
fälten.
Det krävs därför investeringar
i mer pumpbaserad gödselflyttning och spridning med matarslangsystem samt gårdsbaserade
separerings- och pelleteringsanläggningar som kan avvattna
gödsel och göra den billigare att
transportera oavsett om gödseln
bara fördelas på den areal som
hör till respektive produktionsanläggning eller om den transporteras längre sträckor.
När detta är på plats öppnas
nya möjligheter att transportera
gödsel längre sträckor utan allt
för stor merkostnad. Tekniskt är
det redan fullt möjligt att lösa
den snedfördelning av gödsel
som finns i landet.
Inom kort blir det troligen
även ekonomiskt intressant. Åtminstone om man räknar på de
kostnader för inköpt växtnäring
som gäller för ekologisk odling.

4.6

SLUTSATS OM
VÄXTNÄRING

Min slutsats gällande växtnäringen är att vi redan i dag kan
klara tillförseln av kväve. Kvävebehovet kan minskas genom väl
avpassade växtföljder, maximalt
utnyttjande av kvävefixerare
och förbättrat tillvaratagande av
stallgödseln.
På lång sikt är fosfor ett större
problem eftersom den kräver
ett slutet kretslopp där näringen
återcirkuleras. Vi är inte där i dag
eftersom slam från hushållen inte
återförs.
Vi har dock ett stort fosforförråd i vissa marker. Detta innebär
att tillgången på fosfor inte förhindrar en omfattande övergång
till ekologisk odling den kommande tioårsperioden. På sikt
krävs dock system för att återföra
fosforn från hushållsslammet.
Detta gäller även för den konventionella odlingen men där är
tidsfristen lite längre eftersom
man kan importera mineralgödselfosfor.
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5. Den svenska ekomarknaden
– nu och historiskt
Priserna på ekologiska råvaror är attraktiva
just nu. Men är det en tillfällighet? Max Revenue läser på om hur marknaden har utvecklats i ett längre perspektiv.

brist på ekologiska jordbruksråDen andra stora frågan är hur
dan 2010, en ökning med drygt
varor. Marknaden är med andra
marknaden påverkas vid en stor18 miljarder när den värdeökord öppen för ökad produktion
skalig omläggning till ekologisk
ning som beror på inflationen
och det bör finnas goda möjligproduktion. Jag börjar med att
har räknats bort. I jordbruksleheter att ta ut ett högre pris.
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det har försäljningsvärdet ökat
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Figur 2. Prisutveckling för ekologisk och konventionellt höstvete kombinerat med odlad areal
Figur 5. Prisutveckling för ekologisk och konventionell mjölk kombinerat med antal kor

Figur 2. Prisutveckling för ekologisk och konventionellt höstvete kombinerat med odlad areal

FIGUR 2. Prisutveckling för ekologisk och konventionellt höstvete kombinerat med odlad areal, 1998-2016.
Källa: Spannmålspriser från Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Jordbruksverket, Svenska Foder och Ekologiska Lantbrukarna
(Växande marknad 2004-2008). Arealer från Krav, SCB och
Jordbruksverket.
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Oljeväxterna har en likartad historik som spannmålen. Både merpriset och odlingen har ökat
över tiden. Priset för ekologisk raps är nu mer än dubbelt så högt för ekologisk vara som för
konventionell. Det finns inget som tyder på att priset har sjunkit vid ökad odling. Även här
verkar utbudet drivas av ökad efterfrågan.
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Figur 5. Prisutveckling för ekologisk och konventionell mjölk kombinerat med antal kor

FIGUR 5. Prisutveckling för ekologisk och konventionell mjölk
kombinerat med antal kor, 2000-2016.
Källa: Mjölkpriser från LRF Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna
Figur 6. Prisutveckling för ekologiska och konventionella ägg kombinerat med antal höns
(Växande marknad 2004). Djurantal från Krav, SCB och Jordbruksverket.
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Det finns inget i denna tillbakablick på utvecklingen av den svenska marknaden som tyder på
att priset för de ekologiska produkterna är känsligt för ökad produktion. Tvärtom verkar
produktionen ha svarat dåligt på signalen om ökad efterfrågan som kommer via ett högre
pris.
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är sammanställda av lantbrukskonsulten Peter Einarsson.
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och oljeväxter. Det är olika
produkter men de konkurrerar
om samma produktionsfaktorer,
de är delvis utbytbara på marknaden och de påverkas likartat
av väderfenomen som påverkar
skördenivåerna år från år. Det
övergripande intrycket är att det
ökade utbudet drivs av en ökande efterfrågan genom ett högre
pris. Det är bara några år i början
av 2000-talet som priset verkar ha
fallit på grund av snabbt ökande
odling.
Oljeväxterna (Figur 4 s. 20)
har en likartad historik som
spannmålen. Både merpriset och
odlingen har ökat över tiden. Priset för ekologisk raps är nu mer
än dubbelt så högt för ekologisk
vara som för konventionell. Det
finns inget som tyder på att priset
har sjunkit vid ökad odling. Även
här verkar utbudet drivas av ökad
efterfrågan.

Det har inte gått att få fram riktigt lika långa tidsserier för mjölk
och ägg (Figur 5 och 6 s. 20). De
senaste femton åren visar ändå
på stabilt växande marknader.
Även här tycks det ökade utbudet
drivas av ökad efterfrågan. Detta
eftersom både volym och merpris
stiger över tiden. Detta stämmer
också med den övergripande bilden av att utbudet inte har ökat i
takt med efterfrågan.
Det finns inget i denna tillbakablick på utvecklingen av den
svenska marknaden som tyder
på att priset för de ekologiska
produkterna är känsligt för ökad
produktion. Tvärtom verkar
produktionen ha svarat dåligt
på signalen om ökad efterfrågan
som kommer via ett högre pris.
Det finns heller inget som tyder
på att prissvängningarna är större
för ekologiska produkter än för
konventionella.

Mitt visuella intryck av diagrammen är att prissvängningarna är ungefär lika stora för
ekologiskt som för konventionellt. Detta är dock i absoluta tal. Eftersom de ekologiska
produkterna har ett höge pris
innebär det att det procentuella
genomslaget blir mindre. När
detta kombineras med att de
ekologiska grödorna har lägre
skörd innebär det att prissvängningarna får mindre genomslag
räknat per hektar för ekologisk
odling än för konventionell. Det
samma gäller för mjölk och ägg
men då räknat per djur.
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6. Den globala
ekomarknaden
Den svenska ekomarknaden ser ut att ha
haft en stabil utveckling över tid. Gäller det
också den internationella. Finns det en
pålitlig exportmarknad att luta sig emot?

Att bara titta på den svenska
marknaden kan ge en felaktig
bild av marknadsläget. Den
svenska marknaden för ekologiska jordbruksprodukter är
tydligt kopplad till den globala
marknaden. Det finns en omfattande internationell handel och
prisnivåerna styrs i hög grad av
priserna vid import och export.
Jag höjer blicken och tittar på
utvecklingen globalt. Det visar sig
då att även den globala marknaden för ekologiska produkter
växer snabbt (Figur 7 s. 23).
2015, som är det senaste året det
finns data för, var värdet uppe
över 75 miljarder euro vilket är
över 700 miljarder kronor.
USA är den största marknaden
med 35,9 miljarder euro, följt av
Tyskland (8,6 miljarder euro),
Frankrike (5,5 miljarder euro)
och Kina (4,7 miljarder euro).
Sverige kommer på nionde
plats i välden med 1,7 miljarder
euro. Man skall då vara medveten om att statistiken enbart
täcker försäljning i butik. Sen

tillkommer värdet av de ekologiska livsmedel som serveras på
restauranger och i storkök. Det
är också ett antal länder där det
saknas statistik över försäljningen
av ekologiska livsmedel.
2015 visade de flesta av de stora
marknaderna tvåsiffriga tillväxttal. Räknat på världen som
helhet var tillväxten 22 procent.
Det finns inga tecken på att
efterfrågan kommer minska. Det
som hämmar tillväxten mest är
precis som i Sverige att tillgång
på ekologiska råvaror inte har
vuxit i takt med efterfrågan.
Hittills har konsumtionen varit
högst i västvärlden och i Kina
men i takt med ökad inkomst hos
medelklassen ökar efterfrågan
på ekologiska livsmedel i många
länder.
Produktionen av ekologiska livsmedel har också en snabb tillväxt
men regionala fördelningen är
helt annan än för konsumtionen
(Figur 8 s. 23). USA, Tyskland,
Frankrike och Kina har inte alls

den dominans gällande produktion som för konsumtion. De har
bara 12 procent av den ekologiska arealen trots att de står för 70
procent av konsumtionen. Sveriges andel av arealen är också
minde än för konsumtionen,
1 procent av arealen men 2,3
procent av konsumtionen. 2015
ökade den ekologiskt odlade
jordbruksmarken globalt med 15
procent eller 6,5 miljoner hektar.
Ökningen var störst i Australien
och det är också där den mesta
ekologiska jordbruksmarken
finns (23 miljoner hektar).
Argentina är näst störst med 3,1
miljoner hektar följt av USA och
Spanien med 2,0 miljoner hektar
vardera.
Sverige kommer på sextonde
plats i världen med 500 000
hektar (inkl certifierade naturbetesmarker). Areal under omställning är då inräknat.
Sverige utmärker sig internationellt när det gäller ekologisk
Texten fortsätter på sidan 24.
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Figur 9. Growth of the agricultural land by continent 2007-2015

Källa: The
world of organic agriculture – Statistics & emerging trends 2017
FIGUR 9. Growth of the agricultural land by continent 2007-2015.
Källa: The world of organic agriculture. Statistics & emerging trends 2017.
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inga internationella data gällande produktionen. Därför får den odlade arealen vara ett mått
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Source: FiBL survey 2017, based on information from the private sector, certifiers, and governments.
For detailed data sources see annex, page 316
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nolikt innebär en omräkning
till skörd en viss ökning av den
svenska andelen. Detta eftersom
vi troligen har en något högre
skördenivå än genomsnittet.
Vad går det då dra för slutsatser av denna utblick? Först och
främst står det klart att Sverige
är långt framme både gällande
ekologisk produktion och gällande efterfrågan på ekologiska
livsmedel.
Vi har också en betydligt
starkare global position för ekologiska produkter än för konventionella. Vår marknadsandel på
den globala marknaden räknas
i procent på ekomarknaderna
men i promille för konventionella produkter. Vi har till exempel
2 promille av åkermarken i
världen men 4 procent av den
ekologiskt odlade åkermarken.

Vi ligger också i topp globalt
när det gäller andelen av produktionen och konsumtionen
som är ekologisk. Detta kan
innebära kompetensmässiga fördelar. Ändå är vi så pass små att
de ändringar vi gör har relativt
liten inverkan på den globala
marknaden.
Vi kan alltså öka vår export av
ekologiska livsmedel utan alltför
stor risk att detta sänker priserna
på världsmarknaden. Utvecklingen på den globala marknaden är
också sådan att efterfrågan växer
i snabb takt och i många fall i
länder där den egna produktionen inte räcker till. Sverige har
därmed goda möjligheter att
göra bra affärer på den internationella ekomarknaden.
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7. Sverige
som ekoland
På en global marknad gäller det att känna
sina starka och svaga sidor. Hur ser det ut
för AB Svenskt Jordbruk. Har vi förutsättningar
att konkurera på ekomarknaden?

Det framgår av genomgången
ovan att Sverige har en stark
position på den globala ekomarknaden i dag. Frågan jag
som nytillträdd vd för AB Svenskt
Jordbruk ställer mig nu är om
detta kan vara bestående på sikt.
Nu är marknaden under snabb
tillväxt. Efterfrågan överstiger
utbudet och därmed går det att
sälja allt som produceras. Det
handlar mer om att vara snabb
att öka produktionen än om att
vara duktig på det man gör.
Frågan är vad som händer
på sikt. Någon gång kommer
marknaden bli mättad och då är
det bara de som har bäst relativa
förutsättningar för ekologisk
produktion som kommer ha en
lönsam produktion.
När jag studerar detta ur ett
globalt perspektiv visar det sig att
Sverige i många hänseenden har
bättre förutsättningar för ekoproduktion än många andra länder.
Vårt klimat ger till exempel ett
lägre skadetryck av svampar och
insekter än vad de flesta andra

länder i Europa har. Ett exempel
är att höstvete svampbekämpas
3-5 gånger per säsong i England
medan man i Sverige gör 1-2
bekämpningar i Skåne och högst
en i Mellansverige.
Trots att vi i Sverige har lägre
konventionella skördar har vi
ändå förutsättningar att ha högre
ekologiska skördar än andra
länder i Västeuropa. Vi har heller inte samma problem med
besvärliga ogräs som renkavle
och flyghavre som finns i många
andra europeiska länder.
Detta ger en hög relativ konkurrenskraft för ekologisk odling
i Sverige jämfört med andra
europeiska länder.
Trots relativt låga skördar kan
vi redan i dag hävda oss på
världsmarknaden för spannmål.
Eftersom skillnaden i skörd är
mindre för ekologisk spannmål
än för konventionell kan man
snabbt dra slutsatsen att vi har
bättre förutsättningar att konkurrera på ekomarknaden än på den

konventionella spannmålsmarknaden.
En konkurrens till svensk produktion kan komma från nederbördsfattiga länder eftersom
avkastningen där blir låg oavsett
om produktionen är ekologisk
eller konventionell. Det är vattentillgången som är avgörande
i dessa områden. Men många
av dessa länder (Australien,
Ukraina, Ryssland, Kazakstan)
har även varmt klimat vilket ökar
problemen med framför allt
insektsangrepp.
Canada är ett dock ett exportland med klimat mer likt
Sverige och bör därför kunna
blir en möjlig konkurrent på den
ekologiska världsmarknaden i
framtiden.
Länder med generellt låga
avkastningar som inte beror på
nederbördsbrist utan resursbrist kan redan de närmsta åren
konkurrera mer, till exempel
Baltikum och Östeuropa. Dessa
länder har dock större problem
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med särhållning och logistik
eftersom man inte har tradition
och lager för att hantera mindre
partier.
Denna enkla genomgång visar
att AB Svenskt Jordbruk sannolikt har bättre förutsättningar att
klara internationell konkurrens
för ekologiska produkter än för
konventionella. Detta eftersom
vi är mindre beroende av de produktionsfaktorer som man avstår
från vid ekologisk produktion
än vad man är i många andra
länder.
Vi har också ett kunnande som
gör att vi kan lagra, transportera och särhålla de ekologiska
produkterna på ett säkert sätt. Vi
bör dock vara observanta på att

marknaderna svänger. Enstaka år
kan priserna bli låga. Detta gäller
speciellt vid höga skördar i traditionella exportländer. De har
ofta små lagermöjligheter och då
kan det uppstå en kraftig prispress efter deras skördeperiod.
Omvänt blir det höga priser
om deras skörd blir låg. Stora
exportländer med små lagermöjligheter bidrar därmed till
ökad prisvariationen mellan år.
Detta hot kan dock vändas till en
fördel genom att vi ordnar goda
lagringsmöjligheter. Vi kan då gå
i motfas, arbeta med mer överlagring och främst sälja när priserna
är höga.
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8. Massiv svensk omställning –
vad händer med merpriserna?
Max Revenue är sugen på en massiv
satsning på ekologisk produktion. Men vad
tål marknad? Han vill ju inte sänka en lönsam
nisch med ett överutbud av produkter.

Efter denna globala utblick
är det dags att återvända till
den svenska marknaden för att
försöka utröna vad som händer
med merpriserna vid en kraftigt
ökad produktion. Ur marknadssynpunkt är det inte troligt att volymen kan öka kraftigt på svenska
marknadssegment där merpriset
för konsumenter är stort.
Då är det export som måste
lösa efterfrågan om inte priset
skall falla. Vid en stor ökning
av ekoproduktionen i Sverige
krävs därför ett professionellt
säljarbete av de svenska exporterande livsmedelsföretagen för att
undvika inhemsk prispress. Inom
det ekologiska segmentet bör det
dock finnas bättre möjligheter att
få betalt för svenska mervärden
än för konventionella produkter.
Detta eftersom köpare av ekologiska produkter i hög grad värderar säkerheten och spårbarheten
i svensk produktion.
Inom regeringens Livsmedelsstrategi finns det tydliga målsättningar att öka exporten. Även

Lantmännen har en tydligare
målsättning än tidigare att öka
exporten. I jämförelse med till
exempel Danmark måste man
tyvärr konstatera att svensk livsmedelsindustri och svenska staten ligger långt efter i att skapa
exportkanaler. Men med ökat
fokus på frågan, tillräckligt med
resurser samt tillräcklig uthållighet i satsningarna så finns goda
chanser att utnyttja potentialen
i detta marknadssegment. De
första stegen är redan tagna med
till exempel svenska frukostcerealier för försäljning på kinesisk marknad.

svenska produkterna stiger. Arealmässigt finns det dock goda förutsättningar att öka den svenska
djurhållningen.
En lyckad export av ekologiska animalieprodukter skulle
då inte bara leda till en högre
andel ekologisk produktion med
mervärden utan även till en ökad
produktion totalt sett och en
ökad betalning för de svenska
mervärdena i de konventionella
produkterna. Läget är dock
unikt för varje enskild produkt så
jag får sätta mig och gå igenom
läget bransch för bransch.
Se sidorna 30 till 32.

Vid en riktigt stor export av
ekologiska varor kan det bli brist
på svenska konventionella varor
inom vissa segment. Detta eftersom en stor del av de svenska
konsumenterna även framöver
förväntas efterfråga billigare
konventionella produkter. Denna
efterfrågan kan antingen leda till
att importen av billiga konventionella varor ökar eller till att
priserna för de konventionella

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2017

30

ÖKAD SVENSK EKOLOGISK PRODUKTION

Svensk ekospannmål
prissätts globalt
EKOLOGISK SPANNMÅL har
etablerade kanaler för import
och export. Min bedömning är
att priserna styrs av internationella priser på samma sätt
som för annan spannmål. Det
innebär att den regionala eller
nationella balansen för ekologisk spannmål har relativt
liten betydelse för priset. Vid
överskott sätts priset av exportpriset och vid underskott
av importpriset. Produktionen
blir därmed relativt oberoende
av den inhemska marknaden.
Sverige skulle kunna få en relativt stor roll i världshandeln.
Ändrad svensk volym antas
dock inte få sådan betydelse
att priset på världsmarknaden påverkas nämnvärt. Vid
ett eventuellt underskott av
konventionell spannmål täcks
detta med import snarare
än med höjt pris för inhemsk
vara. Vi har redan en omfattande utbyteshandel för att
matcha spannmål med olika
kvalitetsegenskaper med ett
förmånligt pris. Ekologisk
spannmål borde inte vara ett
undantag.

Ekorapsen begränsas
inte av marknaden
EKOLOGISKA OLJEVÄXTER har
också etablerade kanaler för
import och export. Min bedömning är att denna marknad
fungerar likartat med spannmål.
Priset styrs då av internationella priser relativt oberoende
av svensk volym.

Åkerbönan inhemsk
EKOLOGISKT PROTEINFODER
skulle kunna fungera likartat
med spannmål och oljeväxter.
Marknadskanalerna är dock
något mindre utvecklade så
min bedömning är att priset
för ekologiska foderärter och
åkerbönor i första hand är beroende av marknadsbalansen
på den svenska marknaden.
Indirekt kommer dock importpriset för andra ekologiska
proteinfodermedel bilda ett
pristak eftersom fodertillverkarna knappast vill använda
onödigt dyra råvaror i sina
fodermedel.

Nationell potatismarknad - tills vidare
EKOLOGISK POTATIS är i dagsläget i huvudsak en produkt
för den svenska marknaden.
Merpriset är då främst beroende av betalningsviljan från
svenska konsumenter.
Potatis är dock en av de grödor där vårt klimat ger störst
relativa fördelar för ekologisk
odling. Min bedömning är att
svensk ekologisk potatis har
en potential till att bli en stor
och lönsam exportprodukt
framöver. Vi är dock inte riktigt
där i dag.
Det finns många problem
som behöver lösas med att
hitta lämpliga handelspartners, höga transportkostnader
och indirekta handelshinder.
De kommande 10 åren kan
därför priset på ekologisk
potatis tänkas vara relativt
beroende av efterfrågan på
den svenska marknaden.

Mer ekologisk nöt
påverkar inte priset
NÖTKÖTT ÄR i dag en produkt
som nästan uteslutande går
på inhemsk marknad och där
efterfrågan av svensk råvara
är god på grund av svenska
mervärden och låg marknadsandel. Konventionellt svenskt
nötkött har ett pris som ligger
klart högre än importerat.
Marknaden för ekologiskt
nötkött fungerar likartat. Det
finns svenskt ekologiskt kött
med ett klart högre pris än
importerat. Min bedömning är
att detta läge kommer att bestå och att lönsamheten i att
exportera svensk ekologiskt
kött är begränsad. Detta eftersom man då tappar mervärdet
av att köttet är svenskt och
får priskonkurrera med det billigare utländska ekoköttet.
Merpriset på den svenska
marknaden blir då beroende av utvecklingen på den
inhemska marknaden och av
slakteriernas agerande. I dag
är merpriset för ekonötkött
högt i butik men lågt till uppfödaren. Samtidigt är utbudet av
ekologiskt nötkött i butik lägre
än för andra produktgrupper.
Min bedömning är därför att
volymen borde kunna ökas i
råvaruledet utan att detta påverkar merpriset men att merpriset kanske börjar minska
vid större ökningar. Dock inte
lika snabbt som i worst-case
scenariot från avsnitt 3.2.
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Ekopulver och smör
kan exporteras
EKOLOGISK MJÖLK har etablerade kanaler för import
och export av olika förädlade
produkter. Möjligheterna till
ökad export av ekologiskt
mjölkpulver torde vara god
utan att priset påverkas.
Ekologiskt smör bör också
kunna fungera bra på export.
Osten skulle också kunnat
fungera men där har Sverige
inte lyckats i den internationella konkurrensen vare sig
med ekologisk eller konventionell ost. Exporten är obetydlig
och stora delar av den inhemska marknaden domineras av
importprodukter.
Konsumtionsmjölk, syrade
produkter och grädde är emellertid den stora kassakon för
mejerierna. Detta är produkter
som har stark koppling till den
nationella marknaden. Min bedömning är att marknaden för
svensk ekologisk mjölk består
av konsumtionsmjölk, syrade
produkter, grädde och ost på
inhemsk marknad samt smör
och mjölkpulver i obegränsad
omfattning på export.
Jag tror dock inte att det
är en affär för mejerierna att
exportera ekologiskt mjölkpulver eller ekologiskt smör om
det innebär att den svenska
råvaran inte räcker till att
tillgodose den konventionella
efterfrågan av svensk konsumtionsmjölk, syrade produkter
och grädde samt av ost. 2/3
av mjölken går till dessa produkter i dag och där är ekoandelen styrd av betalningsviljan
på den inhemska marknaden.
Om vi antar att merpriserna
skulle falla om mer än 20
procent av produkterna är

ekologiska innebär det att mejerierna skulle värna om att ha
kvar konventionell råvara till
80 procent av dessa produktsegment vilket innebär 1,4
miljoner ton (ungefär halva
den nuvarande invägningen).
Vid en god efterfrågan och
hög lönsamhet för export av
ekologiskt mjölkpulver skulle
detta i så fall medföra att
priset lyfts även för konventionell mjölk och att detta i
sin tur dämpar merpriset för
ekologiskt. Min bedömning är
därför att priset för ekologisk
mjölk är relativt oberoende av
efterfrågan på den svenska
marknaden men att priset
för konventionell mjölk stiger

Lammkött prissätts
lokalt i Sverige
LAMMKÖTT har ett läge som
är mycket likt nötkött vid försäljning till slakteri. Den stora
skillnaden mot nötkött är att
betydligt större andel av volymen går via egna försäljningskanaler och där är eko ett
säljargument. Min bedömning
är att merpriset för ekologiskt
lammkött är beroende av betalningsviljan på den inhemska marknaden. Utbudet av
ekologiskt lammkött är dock
underrepresenterat så även
här antas volym kunna ökas
märkbart utan sänkt merpris.

Ekogrisarna kan öka
något utan prisfall
GRISKÖTT HAR ett likartat läge
som nötkött men det finns ett
betydande merpris till uppfödaren. Det är också såpass
stor skillnad i reglerna för EUekologisk och Krav-godkänd
produktion att det i praktiken
är två olika produkter. Den
viktigaste skillnaden i uppfödningen är att Krav-grisen
får beta gräs, böka i jord och
gyttjebada, medan EU-grisen
får böka med strö i rastgården
och gå på betongplatta i stället för jord. I förädlingsledet
är det en avgörande skillnad
i det att nitrit är tillåtet i EUekologiska charkprodukter
men inte i Krav-märkta. Detta
gör att stora volymer charkråvara från Krav-grisar aldrig når
konsumenterna som Kravprodukter utan istället som
EU-ekologiska med ett lägre
merpris. Krav-produkterna
har det högsta merpriset i
alla led men eftersom stora
delar av Krav-grisen säljs som
EU-ekologiska charkvaror blir
skillnaden mindre till producent än till konsument. Min
bedömning är att merpriset är
beroende av betalningsviljan
på den inhemska marknaden
både för Krav-märkt och EUekologiskt griskött. Vid export
tappar produkterna mervärdet
av att köttet är svenskt och
får istället priskonkurrera
med det billigare utländska
ekoköttet. Eftersom utbudet
är underrepresenterat på den
svenska marknaden bör ändå
volymen kunna ökas i råvaruledet både för Krav-märkt och
EU-ekologiskt griskött utan att
detta påverkar merpriset. Vid
större ökningar kan merpriset
eventuellt minska.
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Ekosockerbetor inte
aktuellt i närtid
EKOLOGISKT SOCKER är helt
styrt av förädlingsledet. Deras
val har varit att inte ha någon
svensk ekologisk produktion.
Min bedömning är att detta
inte ändras under de närmaste åren.

Ekoägg anpassas
efter svensk marknad
ÄGG ÄR i huvudsak en produkt
för den svenska marknaden
även om det i perioder sker
export.
Min bedömning här är att
merpriset är beroende av
betalningsviljan från svenska
konsumenter. Ökad volym kan
då innebära sänkt merpris.
Dock inte lika snabbt som
i worst-case scenariot från
avsnitt 3.2.

Sammanfattning av
läget på marknaden
för ekoprodukter
SAMMANFATTNINGSVIS är min
bedömning att priserna för
ekologisk spannmål och ekologiska oljeväxter sannolikt är
relativt oberoende av volymen
på den svenska marknaden.
Vid en lyckad satsning på
export bör även priset på
ekologisk mjölk kunna bestå
vid en kraftig volymökning. Där
kan dock priset på konventionell mjölk dras med uppåt om
det blir underskott på svenska
marknaden.
När vi kommer till kött, ägg
och potatis är läget svårare.
Här är det troligen svårt att
få ut tillräckliga merpriser vid
export eftersom även priserna
på konventionella svenska
produkter ligger högt internationellt sett. Där krävs alltså
en fingertoppskänsla för att
avväga volymen mot möjligheten att ta ut merpris.
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9. Ett rimligt scenario vid
en kraftigt ökad omställning
Nu har bilden klarnat något för Max Revenue.
Han gör ett antal antaganden om möjligheter
och begränsningar för en ökad ekologisk
produktion i Sverige.

Efter denna genomgång av
marknadsläge, möjliga växtföljder, växtnäringsbalanser med
mera försöker jag formulera ett
nytt scenario. Den nya kunskapen inkluderas då som förutsättningar för en optimering av
produktionen i datamodellen
SASM.
Min ambition är att formulera
ett ”Realistiskt scenario”. Jag har
då funderat kring hur det kan se
ut. En del är marknaden. Skulle
priserna vara oförändrade skulle
det vara lönsamt med kraftigt
ökad produktion av ekologiska
jordbruksprodukter. Enligt scenariot med oförändrade priser
gällde det bland annat för spannmål, oljeväxter, mjölk, nötkött,
griskött och ägg. Efter genomgången ovan står det klart att
förutsättningarna på marknaden
skiljer sig mellan olika produkter.

9.1

ANTAGANDE OM
MARKNADSFUNKTIONEN

Följande antagande om marknadsfunktionen för jordbruksråvarorna har lagts in i scenariot:
Ekologisk spannmål: Merpriset
styrs av priset vid import och export relativt oberoende av svensk
volym.
Ekologiska oljeväxter: Merpriset styrs av priset vid import och
export relativt oberoende av
svensk volym.
Ekologiskt proteinfoder: Priset
antas styras av utbud och efterfrågan på svensk marknad. Importpriset för andra ekologiska
proteinfodermedel bildar dock

ett pristak och priset för konventionellt proteinfoder fungerar
som golv för prisnivån.
Ekologisk potatis: Volymen
avpassas till inhemsk marknad.
Ekologiskt socker: Ingen tillgänglig svensk marknad.
Ekologisk mjölk: Priset kan
upprätthållas genom export av
ekologiskt mjölkpulver och ekologiskt smör relativt oberoende
av volym. Priset för konventionell mjölkråvara stiger dock om
volymen understiger behovet
till konsumtionsmjölk, grädde,
syrade produkter och ost (cirka
1,4 miljoner ton).
Ekologiskt nötkött: Volymen
antas kunna fördubblas i råvaruledet utan att detta påverkar merpriset. Vid större ökningar antas
merpriset sjunka. Dock inte lika
snabbt som i worst-case scenariot
från avsnitt 3.2.
Ekologiskt griskött: Volymen
antas kunna fördubblas i råvaruledet utan att detta påverkar mer-
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priset. Vid större ökningar antas
merpriset sjunka. Dock inte lika
snabbt som i worst-case scenariot
från avsnitt 3.2.
Ekologiskt lammkött: Volymen
antas kunna fördubblas i råvaruledet utan att detta påverkar merpriset. Vid större ökningar antas
merpriset sjunka. Dock inte lika
snabbt som i worst-case scenariot
från avsnitt 3.2.
Ekologiska ägg: Merpriset antas
vara beroende av betalningsviljan
från svenska konsumenter. Ökad
volym innebär då sänkt merpris.
Dock inte lika snabbt som i worstcase scenariot från avsnitt 3.2.
För närmare motivering av
antagandena om marknadsläget,
se avsnitt 8.

9.2

ANTAGANDE OM
VÄXTNÄRING

Växtnäring är komplicerat
men det finns förenklade växtnäringsbalanser inbyggda i SASM.
Dessa gäller regionalt och avser
kväve, fosfor och kalium med

uppdelning i konventionell och
ekologisk produktion. Det finns
också en inbyggd möjlighet att
köpa in växtnäring via Kravgodkända gödselmedel och att
använda en andel av den konventionella gödseln i ekologisk
produktion.
Jag utgår från att det även framöver går köpa godkända gödselmedel men att tillgången på råvaror
till dessa är så pass begränsad att
det inte finns mer att köpa än det
som redan köps in. Jag utgår även
från att det även framöver går att
använda godkänd konventionell
gödsel i ekologisk odling.
Ett problem är att gödseln inte
är så jämnt fördelad som man
skulle önska. Vanlig gödsel är
skrymmande och dyr att transportera. Det är därför svårt att utnyttja växtnäringen på bästa möjliga sätt. Det finns dock teknik
med avvattning och vid behov
även pelletering av gödseln vilket
gör den billigare att transportera.
Tekniken har ännu inte börjat
tillämpas i större skala men det
bör vara fullt möjligt inom en
tioårsperiod.
Jag lägger därför in en möjlighet att pelletera och transportera
gödsel inom Sverige. Detta till en
uppskattad kostnad som ligger
på 75 procent av nuvarande pris
för Biofer om man inte räknar in
något värde för den ursprungliga
stallgödseln. Både konventionell
och ekologisk gödsel skulle då
kunna pelleteras. Denna teknik
öppnar nya möjligheter att öka
den ekologiska odlingen i regioner med brist på växtnäring och
ger samtidigt en extra inkomst
till regioner med mycket djur.
Bristen på spridningsareal får då
heller inte samma hämmande
effekt i djurtäta regioner.

9.3

OM STÖDET
FÖR EKOLOGISK
PRODUKTION

Jag kan som vd för AB Svenskt
Jordbruk inte påverka utformningen av stödet för ekologisk
produktion. Jag kan bara anpassa
produktionen efter de förutsättningar som gäller. Vid en kraftigt
ökad produktion kan man fråga
sig om stödet kommer gälla som
nu eller minskas när den avsatta
budgeten överskrids.
De känslighetsanalyser som
genomförts med datamodellen
SASM visar att volymen ekologisk
produktion är mycket känsligt för
hur högt stödet är.
I detta läge väljer jag att til�lämpa försiktighetsprincipen och
utgå från det sämsta utfallet det
vill säga att stödet begränsas av
en fast budget. Det innebär att
nivån har sänkts i takt med att
produktionen ökar.
Eftersom den ekologiska
produktionen ökar kraftigt i
scenariot har ersättningen sänkts
från nuvarande 1 500 kronor per
hektar till 700 kronor per hektar.
Ersättningen till ekologisk djurhållning har sänkts på motsvarande sätt.
Detta är inget som jag önskar
men jag vill heller inte riskera att
basera en produktion på ett stöd
som kanske inte kommer vara
kvar på nuvarande nivå.
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9.4

KRAV PÅ HÖGRE
LÖNSAMHET VID
OMSTÄLLNING

Syftet med att lägga om delar
av den nuvarande produktionen
till att bli ekologisk är att höja
lönsamheten. För att nå högsta
möjliga vinst bör allt som är lönsamt att lägga om till ekologiskt
också läggas om. Detta även om
vinsten bara ökar med en krona.
Min uppfattning är dock att
man vet vad man har men inte
vad man får. Jag vill därför inte
genomföra såpass omfattande
förändringar av produktionen
som att lägga om till ekologisk
odling utan att det ger en märkbar förbättring av vinsten.
Den tidigare beräkningen visade
att vinsten i dag ligger kring
1 750 kronor per hektar. Ett så
högt lönsamhetskrav känns onödigt mycket eftersom man då avstår från betydande möjligheter
att tjäna mer pengar. Jag väljer
istället att lägga det extra lönsamhetskravet på 200 till 400 kronor
per hektar för att ställa om mer
mark till ekologisk produktion.
Beloppet ökar i takt med att
större andel av arealen läggs om
in respektive region.
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10. En optimerad lösning –
hälften eko ger högst vinst
Äntligen dags att optimera. Datamodellen
har fått all information den behöver. Den
berättar för Max Revenue att halva arealen
ekologiskt ger högst vinst.

allt kanske inte är lämpligt att
Datamodellen får lite att bita
ekologiska. Lönsamheten skulle
när allt detta skall optimeras men genomföra i praktiken. Beräkdå höjas 1,1 miljarder kronor
ningarna i SASM visar dock tydefter några timmars räknande
jämfört med att den ekologiska
ligt att det är både realistiskt och
kommer den fram till en lösning
produktionen hålls kvar på nuvalönsamt att öka den ekologiska
som maximerar vinsten med de
rande nivå.
specifika förutsättningar som har produktionen.
En omställning till mer ekololagts in i modellen. Jag ser med
gisk produktion skulle dessutom
Med ett tioårigt perspektiv verspänning fram emot att ta del av
medföra en stark tillväxt av
kar det vara realistiskt att satsa på företaget. Omsättningen skulle
resultatet eftersom det kan ge
att ungefär halva produktionen
mig bra vägledning till hur fööka med fyra miljarder och det
är ekologisk. Högsta möjliga lönretaget kan utvecklas för att öka
skulle skapas 3 400 nya jobb
Beräkningen kan även jämföras med den inledande beräkningen där merpriser med mera
samhet för AB Svenskt Jordbruk
lönsamheten.
inom svenskt jordbruk. Detta
antogs
mot idag även
om uppnås
den ekologiska
ökar
kraftigt.
Detta
skulle
om 1,3 produktionen
miljoner
Jag ärvara
dockoförändrade
medveten om
trots
att både
merpriserna och
scenario
är orealistiskt
men det är ändå
intressant
eftersom
det visar hur mycket
utfallet antas minska vid
hektar
åker brukas
ekologiskt.
att
det finns
många specifika
stödnivåerna
påverkas
av att förutsättningarna
på marknaden
ändras180
när000
volymen
Dessutom skulle
mjölk-ökar. ökad volym.
lokala
förhållanden
och prakkor, 90 000 am-/dikor, 10 000
tiska aspekter som inte fångas i
suggor och 2 miljoner hönor vara De beräknade effekterna är i
modellen som därmed gör att
förhållande till den inledande
Tabell 4. Lönsamhet, omsättning och sysselsättning vid ökad eko.
beräkningen där den konventionella produktionen optimerades
Nuvarande Realistisk Obegränsad
men där den ekologiska produkeko
marknad
marknad
tionen hölls kvar på nuvarande
Producentöverskott
7 700
8 800
12 300
Milj kr
nivå. Denna jämförelse är särskilt
Försäljningsvärde
31 500
35 100
38 700
Milj kr
intressant eftersom vi i den ena
Därav ekologiskt
5 200
15 100
29 600
Milj kr
beräkningen utnyttjar den potenAreal omlagd åker
360
1 280
2 060
1 000 ha
tial som finns i att öka den ekoAntal sysselsatta
46 700
50 100
54 300
AWU
logiska produktionen medan vi i
det andra fallet avstår från detta.
Källa: Modellberäkning med SASM
TABELL 4. Lönsamhet, omsättning och sysselsättning vid ökad ekologisk produktion.
De skillnader i lönsamhet, sysselKälla: Modellberäkning med SASM.
sättning, försäljningsvärde med

10.1 Försäljningsvärde
Jag tycker att försäljningsvärdet är intressant eftersom det visar hur mycket pengar som
kommer in till företaget genom försäljning av produkter. Ett ökat försäljningsvärde
ger bådeRIKSFÖRBUND 2017
LANTBRUKARNAS
möjlighet till högre vinst och till expansion med fler sysselsatta. Vid den beräknat optimala
nivån för den ekologiska produktionen skulle förädlingsvärdet av jordbruksprodukter hamna
på 35 miljarder kronor. Detta är 4 miljarder mer än med nuvarande omfattning av den
ekologiska produktionen.
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mera som framkommer är alltså
helt kopplade till den potentiella
ökningen ekologiska produktionen och helt oberoende av alla
andra förändringar som kan ske
under en tioårsperiod.
Beräkningen kan även jämföras
med den inledande beräkningen
där merpriser med mera antogs
vara oförändrade mot i dag även
om den ekologiska produktionen ökar kraftigt. Detta scenario
är orealistiskt men det är ändå
intressant eftersom det visar hur
mycket utfallet påverkas av att
förutsättningarna på marknaden
ändras när volymen ökar.

35 miljarder kronor. Detta är 4
miljarder mer än med nuvarande
omfattning av den ekologiska
produktionen.

10.1

FÖRSÄLJNINGSVÄRDE

Försäljningsvärdet för den
ekologiska produktionen skulle
öka betydligt mer. Där handlar
det om en tredubbling från 5
miljarder kronor med nuvarande
omfattning till 15 miljarder
kronor med den optimala. Vid
en obegränsad marknad skulle
värdet kunnat ha dubblerats
en gång till och då hamnat på
30 miljarder. Läget på marknaden är alltså helt avgörande för
omfattningen av den ekologiska
produktionen.

Jag tycker att försäljningsvärdet är intressant eftersom det
visar hur mycket pengar som
kommer in till företaget genom
försäljning av produkter. Ett
ökat försäljningsvärde ger både
möjlighet till högre vinst och till
expansion med fler sysselsatta.
Vid den beräknat optimala nivån
för den ekologiska produktioProcentuellt sett är det oljeväxnen skulle
förädlingsvärdet
av
ternaarealen.
som skulle
få högstvall
ökning
Därför
ökar den oskördade
Arealen
minskar men det
jordbruksprodukter hamna på
av
den
ekologiska
produktionen
av relativt oanvänd vall som faller bort. Volymen gräs som skördas

Figur 12. Försäljningsvärde för några produkter vid olika förutsättningar (Miljarder kr).
till och med något i scenariot med en obegränsad marknad för de
12
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Ägg, Nuv
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0

Spannmål, Nuv
Spannmål, Real
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Kyckling, Nuv
Kyckling, Real
Kyckling, Obeg

4
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6

GrisköU, Nuv
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8
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Mjölk, Nuv
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NötköU, Nuv
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NötköU, Obeg

Figur 15. Markanvändning vid olika förutsättningar (1 000 ha).

KonvenLonell

Källa:FIGUR
Modellberäkning
med
SASM
12. Försäljningsvärde för några
produkter
vid olika förutsättningar (miljarder kr).
Källa: Modellberäkning med SASM.

Den regionala förändringen av den ekologiska marken visar samm
Enligt modellberäkningen finns de bästa
förutsättningarna
omställning
ökad och i slättbyg
försäljningsvärdet.
Det för
är i en
södra
Sveriges till
skogsbygd
ekologisk produktion i skogsbygderna
i södra som
Sverige
i slättbygden
i mellersta
Sverige.
Götaland
detoch
finns
mest anledning
att lägga
om till ekologisk
Slättbygden i mellersta Sverige omfattar
de
stora
spannmålsområdena
i
Svealand
och
norra
vara lönsamt att odla mer än
halva arealen ekologiskt
medan det i
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Götaland. Där kan försäljningsvärdetGötalands
ökas medsödra
nästan
2
miljarder.
Detta
främst
genom
att
slättbygd handlar om en tredjedel av arealen.
ersätta den lågt prissatta spannmål som idag går på export eller till etanol med ekologisk
spannmål som har ett betydligt högre pris. I skogsbygden i södra Sverige kan
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men det är en relativt liten gröda. Räknat i pengar är det istället
spannmål och mjölk som skulle
stå för den stora tillväxten.
Försäljningsvärdet av spannmål kan ökas med 1,7 miljarder
kronor genom en övergång till
mer ekologisk odling. Detta
motsvarar ungefär den potential
jag räknade fram inledningsvis
genom att ersätta den lågt prissatta spannmål som i dag går
på export eller till etanol med
ekologisk spannmål som har ett
betydligt högre pris.
Mjölken skulle också öka kraftigt
i försäljningsvärde, 1,8 miljarder
kronor. Detta genom en kombination av omläggning till ekologisk produktion, ökat antal kor,
ökad volym och ett högre pris för
konventionell mjölk eftersom det
annars blir brist på konventionell
mjölkråvara.
Enligt modellberäkningen finns
de bästa förutsättningarna för en
omställning till ökad ekologisk
produktion i skogsbygderna i
södra Sverige och i slättbygden
i mellersta Sverige. Slättbygden
i mellersta Sverige omfattar de
stora spannmålsområdena i
Svealand och norra Götaland.
Där kan försäljningsvärdet ökas
med nästan 2 miljarder. Detta
främst genom att ersätta den lågt
prissatta spannmål som i dag går
på export eller till etanol med
ekologisk spannmål som har ett
betydligt högre pris.
I skogsbygden i södra Sverige
kan försäljningsvärdet ökas med
drygt 1 miljard kronor. Detta
främst genom en övergång till
mer ekologisk mjölk.
Slättbygden i södra Götaland
har inte lika stor potential till att

öka försäljningsvärdet genom
ökad ekologisk produktion. Där
handlar det om en potential på
600 miljoner kronor.
Det lägre genomslaget i
slättbygden i södra Götaland är
kopplat till att en mindre andel
av marken är lönsamt att lägga
om. Detta beror i sin tur på
flera faktorer. En är att det finns
mycket specialgrödor i området
(sockerbetor, potatis mm). Dessa
kommer till stor del ligga kvar
som konventionella och då behövs även konventionell odling
av andra grödor för att få bra
växtföljder.

vis dyrt att avstå producerande
areal till gröngödsling eller att
låta mjölkkorna förbruka större
arealer till samma mängd grovfoder. Samma komparativa fördelar
för ekologisk produktion som
gör att Sverige har bättre förutsättningar än övriga Europa gör
också att slättbygden i mellersta
Sverige har bättre förutsättningar
än de i södra Götaland. En viktig
skillnad mot skogsbygden och
slättbygden i Mellansverige är att
också att det inte finns samma
potential av åker som ligger som
extensiv vall eller i träda.

Norra Sverige har heller inte
riktigt lika goda förutsättningar
En annan orsak är att marken
för ekologisk produktion som
i södra Götaland har de högsta
skördarna i Sverige. Det är därför andra områden. En orsak är de
regionala stöden. De är utforsvårare att täcka behovet av växtmade så att de gynnar en intensiv
näring för att hålla uppe skörproduktion med hög djurtäthet
darna vid ekologisk produktion.
Skördebortfallet blir också större och hög avkastning för mjölkMellansverige
är att
också att det inte finns
samma
åker som
korna.
Det potential
är också av
svårare
att ligger som
räknat
i kilo per
hektar.
extensiv
vall
eller
i
träda
hitta de extra arealer som behövs
Det något varmare klimatet
vid en omläggning till ekologisk
gör även att trycket av skadegöproduktion. Detta betyder inte
rare är högre. Slutligen gör de
att det är olönsamt med ekolohöga kostnaderna för marken i
gisk produktion i norra Sverige.
området att det blir förhållandeFigur 13. Försäljningsvärde regionalt olika beräkningsförutsättningar (Miljarder kr).
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FIGUR 13. Försäljningsvärde
Källa: Modellberäkning
medregionalt
SASM olika beräkningsförutsättningar (miljarder kr).
Källa: Modellberäkning med SASM.

Norra Sverige har heller inte riktigt lika goda förutsättningar för ekologisk produktion som
andra områden. En orsak är de regionala stöden. De är utformade så att de gynnar en
intensiv produktion med hög djurtäthet och hög avkastning för mjölkkorna. Det är också
svårare att hitta de extra arealer som behövs vid en omläggning till ekologisk produktion.
Detta betyder inte att det är olönsamt medLANTBRUKARNAS
ekologisk produktion
i norra
Det betyder
39
RIKSFÖRBUND
2017Sverige.
bara att förutsättningarna i många fall är bättre i skogsbygderna i södra Sverige. När jag som
VD för hela det svenska jordbruket skall fördela produktionen i landet är det därför bättre
att lägga en högre andel av den kvarvarande konventionella mjölkproduktionen i norra
Sverige och en större del av den ekologiska i skogsbygderna i södra Sverige.
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Det betyder bara att förutsättmindre medveten analys av propris. En övergång till mer ekoningarna i många fall är bättre i
duktionsförutsättningarna bakom logisk produktion är ett tydligt
skogsbygderna i södra Sverige.
mejeriföretagens agerande.
exempel på detta.
När jag som vd för hela det
svenska jordbruket skall fördela
Ska man ändå räkna i volym så
produktionen i landet är det
är ökad ekologisk produktion
därför bättre att lägga en högre
inte någon höjdare. Skörden
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UTBUD

Figur 15. Markanvändning vid olika förutsättningar (1 000 ha).
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FIGUR 14.
Producerad
volym av några
produkter vid
olika förutsättningar.
(Spannmål och
mjölk i 1000
ton, kött och ägg
i 100 ton.)
Källa: Modellberäkning med
SASM.
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Den regionala förändringen av den ekologiska marken visar samma
försäljningsvärdet. Det är i södra Sveriges skogsbygd och i slättbygd
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10.3

MARKANVÄNDNING

Ur mitt ekonomiska perspektiv är markanvändningen intressant eftersom det handlar om
hushållning om en knapp resurs.
Nyckeln till tillväxt och god lönsamhet i AB Svenskt Jordbruk är
att ha ett högt produktionsvärde
per hektar. Detta kombinerat
med låga kostnader för inköpta
produktionsmedel.

mer ekologisk produktion. Detta
har dock sin förklaring. Arealen
spannmål ökar eftersom lönsamheten är högre och eftersom det
behövs mer areal för att få fram
foder till djuren.
Arealen träda minskar i och
med att det är mer lönsamt att
använda marken men det behövs
gröngödsling för att täcka kvävebehovet i växtföljderna.

mest anledning att lägga om till
ekologisk produktion. Där skulle
det vara lönsamt att odla mer än
halva arealen ekologiskt medan
det i norra Sverige och i Götalands södra slättbygd handlar om
en tredjedel av arealen.
Se tillhörande figurer på sidan 40.

Därför ökar den oskördade arealen. Arealen vall minskar men
det är den stora potentialen av
relativt oanvänd vall som faller
bort. Volymen gräs som skördas
är oförändrad. Den ökar till och
med något i scenariot med en
obegränsad marknad för de ekologiska produkterna.
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Figur 15. Markanvändning vid olika förutsättningar (1 000 ha).
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förutsättningar
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Källa: Modellberäkning med
SASM.
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Den regionala förändringen av den ekologiska marken visar samm
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marken visar
sakSveriges
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Det samma
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försäljningsvärdet. Det är i södra Sveriges
skogsbygd
och
i
slättbygden
i
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och iom
norra
Götaland som det finns mest anledning
att lägga
till ekologisk
Götaland som det finns mest anledning
att
lägga
om
till
ekologisk
produktion.
Där
skulle
det
vara lönsamt att odla mer än halva arealen ekologiskt medan det
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ekologiskt
medan det
i norraom
Sverige
och i av arealen.
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södra slättbygd
handlar
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KonvenLonell PRODUKTION
ÖKAD SVENSK Ekologisk
EKOLOGISK

Den regionala förändringen av den ekologiska marken visar samma sak som
försäljningsvärdet. Det är i södra Sveriges skogsbygd och i slättbygden i Svealand och i norra
Götaland som det finns mest anledning att lägga om till ekologisk produktion. Där skulle det
vara lönsamt att odla mer än halva arealen ekologiskt medan det i norra Sverige och i
Götalands södra slättbygd handlar om en tredjedel av arealen.
Figur 16. Andel av åkermarken som odlas ekologiskt vid olika förutsättningar.
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FIGUR 16. Andel av åkermarken som odlas ekologiskt vid olika förutsättningar.
Källa: Modellberäkning med SASM.

Figur 17. Markanvändning regionalt vid olika förutsättningar (1 000 ha).
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FIGUR 17.Markanvändning regionalt vid olika förutsättningar (1 000 ha).

Modellberäkning med SASM.
10.4Källa:
Djurhållning
De beräknade förändringarna av djurhållningen visar tydligt att det finns större kraft i
marknaden för ekologiska mejeriprodukter än för kött. Med de förutsättningar som använts
skulle drygt hälften av mjölkkorna vara ekologiska. Antalet mjölkkor skulle dessutom öka
totalt sett genom att den starka efterfrågan på ekologisk mjölk även skulle kunna driva upp
priset på konventionell mjölk. Nötköttet har inte samma marknadskraft. Antalet ekologiska
am-/dikor skulle öka men de konventionella skulle minska mer. Det skulle också vara ett
stort antal ekologiska kalvar som inte är lönsamma att föda upp ekologiskt.
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Figur 18. Djurhållning vid olika förutsättningar (skalan i enhet 1 000 st, för höns miljoner).
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giska am-/dikor skulle öka men
de konventionella skulle minska
mer. Det skulle också vara ett
stort antal ekologiska kalvar som
inte är lönsamma att föda upp
ekologiskt.

19 är den mest lönsamma, inte
den som finns i dag.
Se tillhörande figur på sidan 42.

En närmare granskning av den
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FIGUR 18.Djurhållning vid olika förutsättningar (skalan i enhet 1 000 st – för höns miljoner).
Källa: Modellberäkning med SASM.

Den regionala förändringen av den ekologiska marken visar samma
försäljningsvärdet. Det är i södra Sveriges skogsbygd och i slättbygd
En närmare granskning av den regionala
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av mjölkkorna
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lönsamt att ha ekologisk mjölkproduktion.
Detslättbygd
skulle även
varaom
lönsamt
med ökat
antal
Götalands södra
handlar
en tredjedel
av arealen.

mjölkkor i Götalands södra slättbygd men där främst som konventionella djur. Observera
också att det är det totala antalet ekologiska kor som är begränsat i scenariot med
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nuvarande ekologiska produktion. De är inte helt låsta regionalt så den regionala fördelnin
nuvarande ekologiska produktion. De är inte helt låsta regionalt så den regionala fördelning
som framgår i figur 19 är den
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denarealen.
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Figur 19. Antal mjölkkor regionalt vid olika förutsättningar (1 000 st).
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Figur 15. Markanvändning vid olika förutsättningar (1 000 ha).
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10.5 Sysselsättning
En övergång till mer ekologisk produktion skulle innebära att AB Svenskt jordbruk skulle
behöva nyanställa personal. 3 400 extra personer krävs om hälften blir ekologiskt enligt
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omräknat till heltider (AWU, Annual Work Units). Merparten av nyanställningarna skulle ske i
Källa: Modellberäkning med SASM.
södra Sveriges skogsbygd samt i slättbygden i Svealand och i norra Götaland.
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10.6

LÖNSAMHETEN

Eftersom mitt uppdrag som
ny vd för AB Svenskt Jordbruk i
grunden var att förbättra lönsamheten tittar jag lite närmare
på hur lönsamheten påverkas i
olika delar av landet. Detta kan
göras på många olika sätt. Jag
har valt att titta på jordräntan vid
olika markanvändning i de fyra
regionerna. Jordräntan är det
netto som är kvar att betala för
marken när alla andra kostnader
är betalade.
Den kan närmast beskrivas
som det högsta möjliga arrende
som man kan betala för att arrendera mark utan byggnader.
Jag ställer både samman jordräntan för den åker som brukas
konventionellt och för den som
brukas ekologiskt. Dessutom tar
jag fram ett genomsnitt för all
areal. Detta uppdelat i fyra regioner. Jag tittar också på läget med
nuvarande ekologiska areal och
med den utökade enligt scenariot med realistiska marknadsförutsättningar.
Det första jag ser är att marken i
slättbygden ger en högre jordränta än den i skogsbygden och
i norra Sverige. Detta speglas
också i att den har ett högre
värde. Nästa sak jag ser är att det
är stor skillnad i lönsamhet för
den mark som odlas ekologiskt
och konventionellt.

Håller man kvar den ekologiska odlingen på nuvarande
nivå handlar det om 1 400 till 2
700 kronor per hektar i högre
lönsamhet för den areal som odlas ekologiskt. Här finns det stora
pengar att hämta men när de
hämtas hem minskar skillnaden i
lönsamhet.
När ungefär hälften av marken
odlas ekologiskt är skillnaden i
lönsamhet nere runt trehundra
kronor per hektar. Det är ingen
slump att skillnaden i lönsamhet hamnar där i modellberäkningen. Det ligger inbyggt i det
lönsamhetskrav som jag ställt för
att ställa om areal till ekologisk
odling (se avsnitt 8.3).
Här är en avvägning som behöver göras. Med ett lägre lönsamhetskrav blir det mer areal som
är lönsam att ställa om men lägre
lönsamhet per hektar. Vid högre
lönsamhetskrav blir det tvärt
om mindre areal med ekologisk
odling men högre lönsamhet per
hektar.
En annan intressant observation är att det är den areal som
i dag odlas konventionellt som
får ökad lönsamhet vid en större
övergång till ekologisk produktion. Att lönsamheten ökar för
den areal som ställs om är ganska
uppenbart. Det är ju därför den
ställs om.
Det som är riktigt intressant
är dock att även den areal som
ligger kvar med konventionell
produktion får ökad lönsamhet.
Detta sker gradvis i takt med att
mer areal ställs om. I det läge
som beräknats där ungefär halva
arealen är ekologisk har lönsamheten höjts med nästan 600
kronor per hektar för den areal
som ligger kvar med konventio-

nell produktion. Denna effekt
uppstår av att priset för de konventionella produkterna stiger i
takt med att allt mer produktion
läggs över till den mer lönsamma
ekologiska produktionen.
En mindre önskvärd effekt är att
lönsamheten för den areal som
redan tidigare var ekologisk kan
komma att minska vid en större
omläggning. I den beräkning
som genomförts handlar det om
ett bortfall på 800 kronor per
hektar. Detta främst eftersom
stödet till ekologisk produktion
har antagits ha en fast budgetram
och därmed minska per hektar
och per djur i takt med att produktionen ökar.
Minskningen av stödet är just
800 kronor för den areal som
får stöd men det är en slump att
beloppen sammanfaller exakt.
En annan faktor som påverkar
lönsamheten för den befintliga
ekologiska arealen är att priset
för vissa av de ekologiska produkterna kan komma att sjunka vid
ökat utbud, till exempel kött och
ägg. Detta har dock ett ganska
litet genomslag på den totala
lönsamheten.
Regionalt kan även en ändrad
produktmix i den ekologiska
produktionen påverka utfallet.
Det är då inte ett tecken på sänkt
areal med en viss gröda utan bara
en indikation på att den tillkommande arealen har större andel
grödor med lite lägre lönsamhet.
Vid en bibehållen stödnivå
skulle lönsamheten för den areal
som redan är ekologisk i stort
sett ligga kvar på nuvarande nivå.
Detta skulle i sin tur medföra att
mer areal skulle vara lönsam att
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FIGUR 21. Regional lönsamhet mätt som jordränta vid olika beräkningsförutsättningar.
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10.7

VÄXTNÄRINGEN

regionala skillnader i naturliga förutsättningar för olika grödor kan dock göra att det är svårt
att få en jämn fördelning av grödorna på all ekologisk åker. Tekniken med att avvattna och
pelletera gödsel gör att det kan vara enklare och billigare att transportera växtnäringen än
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devis mycket nötkreatur eftersom
gräset växer bra där. Det är också
där som det finns god tillgång av
befintliga byggnader och många
kunniga personer.
Detta innebär dock att växtnäringen blir lite ojämnt fördelad.
Detta kompenseras genom att
transportera pelleterad gödsel
från skogsbygden och från norra
Sverige till slättbygderna. Det
stora underskottet är i slättbygden i Svealand och i norra
Götaland men det behövs även
lite extra växtnäring till slätten i
södra Götaland.
Sammantaget beräknas ungefär
en fjärdedel av den tillgängliga
gödseln behöva avvattnas och
transporteras längre sträckor än
vad som är brukligt i dag. Det
är framför allt fosforn som är
viktig att återföra eftersom den
inte kan bindas in på samma sätt
som kvävet kan med de kvävefixerande grödorna. Även om det
kostar en del att komprimera och
transportera gödseln så finns det
pengar att hämta i den förbättrade resurshushållningen. Den
största vinsten är att den konventionella gödseln får ett ökat
värde och att djurhållningen inte
begränsas på samma sätt som i
dag i regioner med brist på spridningsareal.
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11. De små
stegen på vägen
Max Revenue tar av sig masken. Det finns
ingen vd och inget AB Svenskt Jordbruk.
Men vad kan man som enskild bonde lära
sig av det nu avslutade tankeexperimentet?

Nu är det dags för mig, Max
Revenue, att erkänna att jag inte
är den jag utgett mig för att vara.
Svenskt lantbruk är inte ett enda
stort företag och det finns inte en
vd som kan styra hela produktionen. Svenskt lantbruk är summan
av beslut i många små företag.
Men eftersom det finns en
möjlighet att öka lönsamheten
markant i svenskt lantbruk som
helhet så finns det också en möjlighet att göra det på företagsnivå
för de företag som verkligen
finns.
Jag är egentligen en vanlig rådgivare som bara tog på mig rollen
som vd för att kunna göra intressanta räkneexempel. De flesta
åtgärder som jag ville göra för att
höja lönsamheten i AB Svenskt
Jordbruk är ändå lönsamma att
genomföra men det är du som
i dag disponerar den mark där
förändringen skulle genomförts
som kan ta hem vinsten.
Den enda möjlighet till ökad
vinst som fanns i AB Svenskt

Jordbruk som är svår att realisera med många små företag är
möjligheten att hålla uppe priset
genom att begränsa utbudet.
Detta är dock en möjlighet som
jag avstod från att utnyttja i rollen som vd eftersom jag annars
kunde fått konkurrensverket på
mig. Allt annat är fullt genomförbart och dessutom lönsamt för
den som gör det.
Det är i många fall lönsamt
att lägga om till ekologisk
produktion. Vinsten blir störst för
dem som gör det först men kan sedan
minska något när fler gör samma
sak.

samheten för de kvarvarande
konventionella producenterna.
Ett minskat utbud av bra konventionella produkter på marknaden ger
möjlighet att ta ut betalt för de mervärden som finns men som i dag inte
genererar merpris. Detta på samma
sätt som redan har hänt för nötkött
och griskött. Det är när priset för de
konventionella produkterna lyfter
som lönsamheten i att lägga om mer
till ekologiskt minskar.
Nu kommer några av mina
bästa råd till dig som driver
jordbruk.
Max Revenues bästa tips på sidan 47.

Det är lönsamt för konventionella gårdar med överskott
på gödsel att sälja gödseln i
avvattnad eller pelleterad form
till ekologiska gårdar, även på
längre avstånd. Detta så snart
som tekniken är allmänt tillgänglig.
En ökad ekologisk produktion som säljs med vinst på
export kommer att lyfta lön-
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11.1

RÄKNA PÅ VAD
EN OMLÄGGNING TILL
EKOLOGISKT
INNEBÄR PÅ
DIN GÅRD!

Den inledande modellberäkningen visade att ekologisk
produktion har högre lönsamhet än konventionell på fyra av
fem svenska åkrar. Detta räknat
med genomsnittliga priser för de
senaste fem åren.
Skillnaden i lönsamhet ligger i
dag i genomsnitt på 1 750 kronor
per hektar. Det finns inga åtgärder för att finslipa tekniken i den
befintliga odlingen eller djurhållningen som har samma potential
till att lyfta lönsamheten. Gör
därför en seriös beräkning av vad
en omläggning till ekologisk produktion skulle innebära på ditt
företag. För vissa kan det bli ett
stort lyft. Du kan kanske få in en
hel extra årsinkomst till gården
och du har då valet att höja den
egen inkomst eller att anställa
någon så att du själv kan jobba
lite mindre.
På vissa företag blir vinsten
med en omläggning mindre och
på några är det inte alls lönsamt.
Jag vill inte på något sätt påstå
att ekologisk produktion är lönsam för alla. Däremot vill jag på-

stå att alla bör överväga det som
ett alternativ. Det finns en stor
ekonomisk potential som många
har missat. Störst sannolikhet för
god lönsamhet vid omläggning
till ekologiskt har du som bedriver växtodling på slätten i norra
Götaland eller i Svealand. Gårdar
med mjölkproduktion har också
goda förutsättningar att höja
lönsamheten vid omläggning till
ekologiskt.
Har du byggnader för grisar,
höns, kyckling eller ungdjur som
inte lämpar sig för ekologisk produktion är det ofta bäst att fortsätta med konventionell produktion i dessa. Tänk då på att det
ändå kan vara intressant att titta
på möjligheterna i växtodlingen.
Det kan också vara intressant att
sälja gödsel till någon ekologisk
växtodlingsgård i närområdet
om din gödsel är godkänd för
ekologisk odling.

11.2

ÖVERVÄG ATT
LÄGGA OM
SPANNMÅLSODLINGEN TILL
EKOLOGISK!

Du som bedriver växtodling
med inriktning på spannmål och
oljeväxter har goda möjligheter

att öka lönsamheten genom att
lägga om till ekologisk produktion Det kan i många fall handla
om ett par tusen kronor i högre
lönsamhet per hektar. För en
gård med 200-300 hektar är det
då en extra helårslön.
Sannolikheten att en omläggning är lönsam för din gård är
särskilt hög om du har marker
där lönsamheten är svag vid
konventionell odling. Kan du
dessutom hitta samarbete om
växtföljder och växtnäring med
någon djurgård i närheten är det
ett guldläge.
När du undersöker om den
egna växtodlingsgården har förutsättningar för ekoproduktion
är det bra att kolla upp följande
punkter:
Finns det ekologiska nötgårdar
att samarbeta med. Byte av vall
mot gödsel?
Finns det konventionella gårdar med gödsel som får användas
i ekoproduktion i närheten?
Går det köpa gödsel på
längre avstånd som tack vara
hög koncentration (hönsgödsel,
avvattnad gödsel) har ett högt
näringsvärde i jämförelse med
fraktkostnaden.
Går det att få kontrakt på
ekofröodlingar för ogräseffekt
(gräsfrö) och kväveleverans (klöverfrö).
Finns det köpare av proteingrödor (nära eller längre bort) så
man kan odla mycket ärter/åkerböna utan kvävebehov.
Finns det maskinkapacitet att
leja in ogräsbekämpning med
ogräsharv eller hackning?
Finns det möjlighet att ta in
extra arbetskraft för manuell
borttagning av ogräs vid behov?
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11.3

ÖVERVÄG ATT
LÄGGA OM
MJÖLKPRODUKTIONEN
TILL EKOLOGISK!

Gårdar med mjölkproduktion
har också goda förutsättningar
att höja lönsamheten vid omläggning till ekologiskt. Detta i
synnerhet i Arla-området. Finns
du utanför Arla-området kan det
ändå vara intressant att lägga om.
Det är förutsättningarna på
det enskilda företaget som avgör.
Beräkningarna tidigare visar
egentligen bara att det är fler
som har rätt förutsättningar i
Arla-området än i norr och längst
i söder.
För det enskilda företaget är det
tillgången på mark som är mest
avgörande för lönsamheten av
en omställning. Har du så pass
mycket mark att du i dag säljer
grovfoder eller driver vissa vallar
ganska extensivt är förutsättningarna mycket goda. Har du svårt
att få ihop tillräckliga mängder
grovfoder redan i dag är förutsättningarna sämre. Det kan dock
vara lönsamt att lägga om till
ekologiskt även om det innebär
att du får minska antalet kor eller
antalet slaktnöt något.

Grovt räknat handlar det om att
mjölkavräkningen kan öka med
6 000 kronor per mjölkko vid en
övergång till ekologisk mjölk.
Detta trots att avkastningen
beräknas minska med 1 000
kilo per år. Det blir då 600 000
kronor per år för en gård med
100 kor.
Det är inte säkert att lönsamheten ändras med samma belopp
som mjölkavräkningen. Vissa
kostnadsposter ökar och andra
minskar. Detta bör beräknas för
varje enskilt företag. Det kan då
vara smart att beräkna vilket merpris som krävs på just din gård
för att det skall vara mer lönsamt
med ekologisk produktion är
konventionell.
Merpriset har svängt både
upp och ner men genomsnittet för de senaste 5 åren ligger
på cirka 1 krona per kilo mjölk.
Vid en omfattande omläggning
kan dock priset för den konventionella mjölken komma att
stiga och då minskar skillnaden i
lönsamhet även om lönsamheten
i den ekologiska produktionen är
oförändrad.
Modellberäkningen indikerade
att det kan landa på en långsiktig
prisskillnad på 70 öre per kilo.
Ligger ditt erfordrade merpris
lägre än så kan du vara rätt lugn
med att det är långsiktigt lönsamt att lägga om till ekologiskt.
Ligger du mellan 70 öre och en
krona är det också ganska tryggt.
Där finns dock alternativet att
invänta vad som händer och
att hoppas på att många andra
ställer om så att priset på den
konventionella mjölken stiger.
Tänk också på att du måste
kolla med mejeriet att de är
intresserade av att ta in dig som

ekoleverantör innan du börja
lägga om produktionen.

11.4

BÖRJA MED
EKOLOGISK
GRISPRODUKTION!

Ekologisk grisproduktion är
ofta lönsam. Eftersom det är en
helt annan produktion än den
konventionella är det ofta lika
lätt att starta nytt som att lägga
om en produktion.
De bästa förutsättningarna
finns på en spannmålsgård i Mellansverige där odlingen redan
bedrivs eller läggs om till ekologiskt. Där finns tillgång på fodersäd, där finns de arealer som
behövs för att flytta runt grisarna,
där finns behov av växtnäringen
från gödseln och där finns en
närhet till en stor marknad som
efterfrågar det ekologiska grisköttet.
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11.5

ODLA EKOLOGISKT PÅ
AREALER SOM I
DAG HAR TRÄDA
ELLER EXTENSIV
VALL!

Har du stora arealer som ligger i träda eller som används till
ganska extensiv odling av vall?
Beror det på att lönsamheten är
för låg vid konventionell odling?
Räkna i så fall på hur lönsamheten skulle vara om markerna
odlades ekologiskt.
I många fall kan skillnaden
i lönsamhet mellan ekologisk
och konventionell odling vara
det som behövs för att det skall
bli lönsamt att odla. Har du inte
möjlighet att odla själv finns det
kanske någon ekologisk producent i närområdet som är intresserad av att odla på arrende. Det
kan också finnas någon som funderar på att ställa om men som
tvekar eftersom den egna arealen
inte riktigt räcker till.

11.6

SAMVERKA OM
VÄXTFÖLJDEN
MELLAN VÄXTODLINGSGÅRD
OCH GÅRD MED
NÖTKREATUR!

Finns du i ett område där
vissa gårdar är specialiserade på
växtodling och andra har mjölkproduktion eller köttdjur kan
det vara lönsamhet att samverka
om växtodlingen. Genom att
blanda vall och spannmål blir
det bättre för båda än om en har
mest vall och den andre bara
spannmål. Detta gäller både vid
konventionell och vid ekologisk
produktion men betydelsen av
bra växtföljder är tydligare vid
ekologisk odling.

11.7

UNDERSÖK
MÖJLIGHETERNA
ATT KÖPA OCH
SÄLJA GÖDSEL!

Växtnäringen är ojämnt
fördelad mellan olika gårdar.
Vissa köper in såväl kväve som
fosfor och kalium. Andra har
mer växtnäring via gödseln än de
behöver.
Har du mer fosfor i stallgödseln än behovet på dina åkrar
finns det all anledning att undersöka om det finns någon annan
i närområdet som har behov av
växtnäringen. Det behöver inte
vara en ekologisk producent men
de som har ekologisk odling har
ofta lite högre betalningsvilja för
att bekosta transporten och ändå
betala för växtnäringen de köper.
Har du mycket gödsel kan det
även vara intressant att undersöka möjligheterna till avvattning
och eventuellt pelletering för att
kunna transportera växtnäringen
lite längre sträckor. Är du i ett
läge där den lagstadgade spridningsarealen begränsar djurhållningen är detta extra intressant.
Det omvända gäller för dig som
har ekologisk växtodling eller
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som funderar på att ställa om.
Undersök då om det finns möjlighet att köpa växtnäring från
närliggande djurgårdar eller lite
längre bort i mer koncentrerad
form. Det kan även vara intressant att bygga en brunn för flytgödsel i anslutning till åkrarna
så att du kan ta emot gödsel
löpande under året.
Detta skulle kunna vara intressant för djurgårdar med låg
lagringskapacitet eftersom de
då slipper bygga ut. För din del
är det effektivt eftersom du har
korta transportsträckor i vårbruket och full kontroll över när och
hur gödseln sprids.

11.8

UPPMUNTRA
ANDRA TILL ATT
LÄGGA OM!

Visar det sig att din gård inte
är lämplig för ekologisk produktion kan du ändå uppmuntra
andra som har bättre förutsättningar att lägga om sin produktion till ekologisk. Du kan även
uppmuntra förädlingsföretagen
att satsa på ekologiska produkter och då särskilt de som kan
exporteras. Blir omfattning
ungefär den som skissades av den

tänkta vdn så kan en konventionell mjölkgård med 100 kor se
mjölkavräkningen stiga med 300
000 kronor per år som en följd
av att andra lägger om till ekologisk produktion.
Har gården egen fodersäd är
detta en ren ökning av vinsten.
Behövs inköpt foder får delar
av vinsten skickas vidare till den
konventionella spannmålsgård
som odlar fodersäden. På detta
sätt får även spannmålsgården del av kakan. För en
spannmålsgård med 400
hektar stiger avräkningen som en följd av detta
med runt 100 000 kronor. Även detta i ren
vinst bara genom att
andra ställer om.
De som
verkligen gör
omställningen
till ekologiskt
kommer
givetvis att
öka vinsten mer
– men
alla är
vinnare.

Tack för ordet!
Max Revenue
Rådgivare
och fiktiv vd för
AB Svenskt Jorbruk
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