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”En bok om ett land
fullt av möjligheter!”
producera ägg? Vilka tjänster
efterfrågas mest inom entreprenadbranschen? Finns det pengar i att renovera och hyra ut
bostäder? Går det att bli mjölkproducent utan en släktgård i
bagaget? Boken har inte svar på
allt, men tillräckligt mycket för
att väcka en lust att leta vidare.
Eller kanske hitta på något helt
annat än det man trodde att
man ville.

gröna företagandet ofta är utmanande och svårt, lika sant
är det att det vi har vårt dagliga
värv i en av de mest meningsfulla och spännande branscherna i
svenskt näringsliv.

”De flesta av oss som verkar i
de gröna näringarna vet att det
i längden bara är fantasin som
sätter gränser för vad man kan
göra med den mark och de
byggnader som finns på våra
gårdar. Därför blir jag glad och
inspirerad när jag bläddrar i
Grön entreprenör. Att ha det
gröna näringslivet samlat, bildsatt och kortfattat beskrivet ur
ett perspektiv där möjligheterna är i fokus är välgörande. Och
sant. Vi måste påminna om detta, både oss själva och varandra.
För lika sant som det är att det

Den insikten är det viktig att
förmedla, för vår egen skull och
för kommande generationer av
gröna företagare. Boken Grön
entreprenör är inte bara, eller
kanske ens i första hand, till
för oss som har valt våra spår.
Den är ännu mera till för den
som söker. Vad innebär det att

Välkommen till boken om
Sverige, ett land fullt av möjligheter för gröna entreprenörer!

Palle Borgström
Lantbrukarnas Riksförbund
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Introduktion
Sverige är ett stort land med
mycket skog och mark och
många gårdar. Och finns det
en gård, ett arrende, eller bara
några hektar mark att hyra, så
går det att driva företag.
I den här boken har vi samlat
ihop fakta och tips om 25 olika
verksamheter som i dag sysselsätter tiotusentals ägare och
anställda på svenska gårdar.
Målet är att ge en bild av möjligheter och utmaningar och lite
nybörjartips till alla nyfikna.

”I den här boken har vi
samlat ihop fakta och
tips om 25 olika verksamheter som i dag
sysselsätter tiotusentals
ägare och anställda på
svenska gårdar. Målet är
att ge en bild av möjligheter och utmaningar
och lite nybörjartips till
alla nyfikna.”
Det gröna näringslivets företag
kan kategoriseras på många sätt.
Här har vi valt att dela in dem
i grupperna ”djur”, ”odling”,
”förädling & tjänster” och ”skog
& energi”. Varje kategori har sin
egen färg. Om du vet att det är

10
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INNAN DU LÄSER

Några av resultaten redovisas i
en enkel grafik, annat nämns i
texterna till varje kapitel.

”Hur är lönsamheten?
Har man investeringsplaner? Vad tror man
om framtiden? Tänker
man anställa, eller
kanske rent av sälja sitt
företag? Och i så fall
till vem? Någon i familjen eller på den öppna
marknaden?”

En annan grundsten är de
många intervjuer med aktiva
människor i de olika branscherna och med deras rådgivare
och förtroendevalda. Av detta
har det blivit fakta, reflektioner,
goda råd och swot-analyser.
Alla källor är inte nämnda
med namn, men bidragen har
varit många och värdefulla.

djur du vill jobba med så går du
in på röd färg och öppnar dina
sinnen. Är det däremot odling
du suktar efter så är det turkos
som gäller och så vidare.

I slutet av boken finns det lite
matnyttigt för diagram- och
tabellbitare. Där har vi sammanställt LRF/Ipsos-undersökningen i två stora diagram. Det ena
ger en bild av i vilka verksamheter man upplever lönsamheten
som god och har investeringsplaner för framtiden.
Det andra visar hur stor andel
som tänker sälja sitt företag

Innehållet vilar på två grundstenar. Den ena är en stor
intervjuundersökning som
LRF genomförde med hjälp
av undersökningsföretaget
Ipsos våren 2017. Där har LRFmedlemmar fått svara på hur de
upplever situationen i sina företag. Hur är lönsamheten? Har
man investeringsplaner? Vad
tror man om framtiden? Tänker
man anställa, eller kanske rent
av sälja sitt företag? Och i så fall
till vem? Någon i familjen eller
på den öppna marknaden?
Allt detta ger en bild av läget
och möjligheterna för den som
är nyfiken på en karriär som företagare i de gröna näringarna.

”Till exempel kan man
läsa ut att fyra av tio
kycklingföretag ska
säljas inom fem år och
att hälften av dem ska
ut på öppna marknaden.
Kanske en möjlighet
för den som vill in i
branschen?”
12
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Innan du läser

inom fem år och i vilken mån
det ska ut på öppna marknaden.
Till exempel kan man se att
fyra av tio kycklingföretag ska
avyttras inom fem år och att
hälften av dem ska säljas utanför
den egna familjen. Kanske en
möjlighet för den som vill in i
branschen? Varningsflagg för
prislappen dock eftersom just
kycklingproducenterna är de
som säger sig vara mest nöjda
med lönsamheten i sina företag.
Ett annat tips är att de som
arbetar med turism och förädling av livsmedel både tycker att
de har bra lönsamhet och i stor
utsträckning planerar för nya
investeringar. Det låter som ett
tillväxtområde.

PRODUKTION. Färgkoderna är till för
att gruppera verksamheterna. Det gör
det lätt att hitta det man är intresserad
av. I verkligheten kombineras ofta flera
olika verksamheter på samma gård.
DJUR
ODLING
FÖRÄDLING &
TJÄNSTER
SKOG &
ENERGI

4 SNABBA. I inledningen till varje
kapitel finns fyra grafiker. De ger en
bild av lönsamhet, investeringsplaner
och kommande ägarskiften. Ifylld figur
betyder ja på den ställda frågan.

Vill du ha en överblick över
branschen som helhet så är det
också där bak i bokens statistikdel som du ska leta. I stora
tabeller finns uppgifter om hur
många företag som är verksamma i varje gren, deras sammanlagda omsättning och hur
många årsarbetsverk som går åt.
Där finns också jämförelser med
hur det såg ut 2013 för den som
vill studera trender.
Men viktigst av allt är framtiden och drömmen om att bli
en del av det gröna näringslivet.
Bli inspirerad! Bli konkret! Gör
budgetar och planer! Då kan
du snart själv vara en del av det
gröna näringslivet.

SWOT. För varje produktion finns en
enkel swot-analys. Den ger en vink om
potentialen och utmaningarna i den
aktuella verksamheten.

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

SWOT-analyserna är sammanställda
baserat på intervjuer med branschfolk.
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DJUR
Det minsta är biet
och det största mjölkkon
– om man inte räknar på
höjden för då vinner
strutsen.
Den generella utvecklingen
är att antalet gårdar med
djur minskar, men att de
som blir kvar har fler djur.
Antalet sysselsatta med
djur har legat stilla mellan
2013 och 2016.
Men det finns alltid
plats för nya drivna
entreprenörer.
Vilken sorts djur vill du
jobba med?
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BIODLING GRÖN ENTREPRENÖR LRF

Biodling sker både i liten och stor skala. Beroende på var i landet du befinner dig har du
olika förutsättningar för att öka skalan på din
honungsproduktion.
FYRA SNABBA
OM BIODLING!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Småskaligt. I Sverige finns cirka 12 000
biodlare och antalet ökar stadigt. De
flesta biodlare är småskaliga och cirka 90
procent har det som hobby, resten som
yrke. Biodlingen sker främst i södra och
mellersta Sverige på grund av det mildare
klimatet. Det är vanligt att bedriva skogsbruk, får- och lammproduktion i kombination med biodling.
Bisamhällen. 300 samhällen krävs för att
bedriva en heltidsverksamhet. Merparten
av biodlarna har mellan 50–100 samhällen.
De flesta biodlare bor på landsbygden och
har egna lokaler, vilket krävs för lager och
produktion. Bisamhällena står däremot ute
året om och under vintern är bina i vila.
Arbetet är som mest intensivt under sommaren med flyttning av kupor, tömning,
slungning och paketering av honungen.
30 till 50 kilo. Honungsskörden påverkas
i första hand av vädret, binas hälsa och tillgången till nektar. I Sverige ger ett bisamhälle cirka 30 till 50 kilo honung per år.
En biodlare behöver en mängd olika
redskap. Dessa kan delas in i tre kategorier; slungutrustning för att ta hand om
honungen, transportutrustning för att
flytta lådorna, samt själva bisamhällena
med tillbehör som hus, pallar och ramar.
För att börja med biodling kan man gå en
YH-utbildning i Höganäs eller kurs hos
Biodlingsföretagarna.
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Lönsamhet och investeringar. Mer än
hälften av biodlarna i Sverige planerar att
investera de kommande tre åren, främst
i fler bisamhällen och kupor. Cirka en
tredjedel vill investera i slungrum där
honungen hanteras.
När du ska expandera finns det tre huvudsakliga varianter. Du kan jobbar med
din egen bistam, du kan komplettera din
nuvarande stam genom att bygga upp en
ny med egna bidrottningar och samhällen,
eller köpa färdiga samhällen.
50-55 kronor per kilo. I dag får man cirka
50–55 kr exklusive moms per kilo standardhonung. För fem år sedan var priset
runt 40 kr per kilo. Ändå har Sverige ett av
Europas lägre standardpriser. Samtidigt är
efterfrågan på honung i Sverige större än
tillgången. Den totala skörden är mellan
2 000 och 3 500 ton per år medan den
svenska konsumtionen ligger på 7 000 ton.
Över hälften av all honung importeras.
Standardpriset borde öka med åtminstone
5–10 kronor per kilo och att premiumpriser skapas för mervärdesprodukter.
Importerad honung har ofta bristfälliga märkningar, och det förekommer att
såväl socker som sirap tillsätts. I Sverige vill
många företagare införa ett nytt märkningssystem för honungens ursprung då
den är en av de livsmedelsprodukter som
förfalskas mest.
Styrkor och hot. Binas pollinering ger biologisk mångfald och är gynnsam för grödorna i närområdet, men vid importerad
honung hamnar nyttan i ett annat land.
Näringen har starka branschorganisationer
och yrkesutbildningar. Andra styrkor är det
låga sjukdomstycket och att färre kemikalier används i svenskt lantbruk.
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som siktar på
att driva ett lönsamt
och hållbart företag i
framtiden? Här är tre
goda råd:
1. Utbilda dig! För att
utveckla ditt biodlingsföretag så måste du skaffa
sig en bred utbildning
inom biodling, företagande och kunskap om
marknaden.
2. Hitta rätt kurs! Det
finns ett brett utbud
av utbildningar inom
biodlingen, tänk på att
den ska vara för proffs.
Det är stor skillnad på de
utbildningar som riktar
sig till företagare och de
som har hobbybinriktning.
3. Välj startmodell!
Det finns flera modeller för att starta sin
verksamhet, allt ifrån att
smyga igång och investera det överskott som
uppstår, till att låna eller
satsa egna medel för att
få en snabbare start.
Källa: Jonny Ulvtorp,
Biodlingsföretagarna.
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Då passar
biodling extra bra!
STYRKOR
Gynnar mångfald.
Gynnar grödor.
Få sjukdomar på bina
i Sverige.
Få kemikalier i
svenskt lantbruk.

MÖJLIGHETER
Ta marknadsandelar
från import.
Mer pollineringstjänsterna till lantbruket.
Export om priset i
Sverige fortsatt är
lägre än i omvärlden.

SWOT. Att färre kemikalier används i Sverige än
i utlandet är ett försäljningsargument vid export
om de svenska honungspriserna inte stiger. En
svaghet är att få stora
köpare möter många
små säljare. Det gör den
enskilde biodlaren svag i
förhandlingen.
Synen på ekologi och
bin som pollinerare har
utvecklats under senare
år. Fler lantbrukare, särskilt de ekologiska, är
villiga att betala biodlare
för de ekosystemtjänster
som bina ger. Ett hot
för många biodlare är
varroakvalstret som
sänker binas immunförsvar och gör dem mindre
motståndskraftiga mot
andra sjukdomar.

SVAGHETER
Lågt standardpriset i
Sverige jämfört med
övriga Europa.
Livsmedelskedjornas dominans
vid prissättning av
produkterna.

BISYSSLA. Biodling passar den miljömedvetna
företagaren som vill
kombinera nytta med
nöje! Pollinering och
ekosystemstjänsterna
som bina tillhandahåller gör gott för miljön
och ger dig ett säkert
försäljningsargument till
andra aktörer. Denna
spännande sysselsättning ger dig möjlighet
att arbeta ute i naturen
på sommaren samtidigt
som du driver ditt
företag. På vintern är det
lite jobb med bina därför
kan du gott ha en annan
verksamhet parallellt.

Det låga standardpriset
är en svaghet. Likaså
livsmedelskedjornas
dominerande ställning
och inflytande på prissättningen.

Möjligheter och hot. Eftersom självförsörjningsgraden är knappt 50
procent, samtidigt som
efterfrågan på honung
är stor, finns möjligheter
att ta marknadsandelar.
Att utbilda fler biodlare
för att få upp antalet
bisamhällen och öka pollineringstjänsterna
ses som en möjlighet. Nya sjukdomar och
skadegörare ses som hot, samt brister i krav
på ursprungsmärkning i EUs regelverk.
HOT

EU ställer ej krav
på märkning med
ursprungsland.
Sjukdomar och skadegörare som sprids
från andra länder via
exempelvis lastbilar.

SKÖNHET OCH HÄLSA.
Vill du arbeta med
förädling av honung till
skönhets- eller hälsoprodukter finns även en
marknad för det.

Marknaden. Biodlarna säljer sin honung
till alla typer av kunder. De största biodlarna med uppåt 300 bisamhällen säljer
oftast till egen kundkrets, till butiker eller
har egna avtal. Mindre odlare säljer till
ett par butiker eller direkt till konsument.
Marknader är populära platser att sälja
burkhonung. Enskilda odlare köper också
honung i bulk av grannar, tappar och säljer
till sin egen kundkrets.
Med en ökad medvetenhet om pollineringsnyttan samt honung som råvara
finns stora möjligheter att expandera och
utveckla svensk biodling och honungsindustri. Honungen i Sverige är 100 procent
ren utan tillsatser vilket borde vara ett
mervärde både inom landet och vid exporten. Det finns potential att själv skapa eller
utveckla skönhets- och hälsoprodukter, alternativt sälja honungen till entreprenörer
i branschen som förädlar honungen vidare.

20

21

LRF

GRÖN ENTREPRENÖR

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

22

23

LRF

GRÖN ENTREPRENÖR FÅR OCH LAMM

Som får och- lammföretagare kan du vara
små- eller storskalig. Du kan sälja djuren till
slakterier eller förädla och sälja produkter som
kött, ost och skinn direkt till konsumenter.
FYRA SNABBA OM
FÅR- OCH LAMM!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Miljövänligt. På senare år har konsumenterna visat allt större intresse för lammkött
och konsumtionen ökar. Potentialen för
mer svenskt lammkött är stor då drygt 70
procent av lammköttet importeras, främst
från Nya Zeeland och Irland.
I Sverige produceras bland det miljövänligaste lammköttet i världen, eftersom djuren uteslutande betar eller äter grovfoder
som ensilage och hö.
Direktförsäljning. Merparten av företagarna säljer lamm till slakt men ett flertal
vidareförädlar också råvaror direkt till konsument. Den vanligaste försäljningskanalen
är till privatpersoner som erbjuds kött, ost,
ull- och skinnprodukter. Djuren är även
viktiga landskapsvårdare som håller markerna öppna och berättigar till EU-stöd.
När lammen är 3 till 5 månader sänds
de till slakt. Antingen säljer man djuren till
slakterierna eller så tar man tillbaka köttet
och säljer det till sina egna kunder.
Inte bara kött. Utöver kött kan skinn av
gotlands- och leicesterras säljas vidare till
skinnberedning. I dagsläget betalas 2 500
kronor per skinn av konsumenten, vilket är
en viktig intäktskälla för dig som företagare. Det finns också spinnerier som tar
emot ull för spinning, då kan fårägaren
få tillbaka garn från sin egen ull. Vissa
spinnerier köper också upp ull och betalar
mellan 25 och 75 kronor per kilo.
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Bättre lönsamhet. Enligt intervjuundersökningen är lönsamheten i fårproduktionen lägre än genomsnittet för de gröna
näringarna. De som håller på i dag tror att
lönsamheten blir bättre på tre års sikt.
Priset på lammkött är i nivå med EUsnittet och i dag är det något svårare att få en
merbetalning för svenskt lammkött jämfört
med till exempel svenskt gris- eller nötkött.
Hög foderkostnad. Kostnaden för foder
låg i genomsnitt på 36 kronor per kilo
lamm, medan intäkten låg på 47 kronor
under 2017. Ett lamm väger slaktat 16 till
22 kilo och gav 2017 därmed ett överskott
på 160-220 kronor för att täcka övriga kostnader. Marginalerna behöver förbättras
och det pågår ett arbete för att kunna ta
betalt för svenska mervärden.
I undersökningen är 37 procent villiga
att investera. Det är främst djurstallar och
betesmark företagen vill investera i. Man
vill också satsa mer på marknadsföring via
sociala medier, egen hemsida och bygga
eget varumärke.
Fler vill bygga. Antalet förprövade stallar
för får och getter har gått upp och ner varje
år sedan 2007, men de senaste tre åren har
trenden varit stigande. Antalet förprövningar är trots det så låga att den nuvarande
omfattningen på svensk fårproduktion på
sikt minskar om inte flera väljer att bygga.
Styrkor och svagheter. Ofta kombineras företagande inom får och lamm med
skogsbruk, spannmålsodling, nötkreatur
och vallodling vilket ger företagen flera
ben att stå på. Det är en styrka eftersom
priserna på lammkött varierar.
Lönsamheten är svag och man får just
nu inte mer betalt i Sverige än i EU. Det

25

RÅDGIVARTIPS!
Är du nybliven lammföretagare och vill driva
ett lönsamt och hållbart
företag i framtiden? Här
är fyra goda råd:
1. Välj inriktning!
Bestäm vilken inriktning
du vill ha på ditt företag!
Utgå från gårdens förutsättningar och ditt eget
intresse.
2. Kolla av marknaden!
Ta reda på vad marknaden vill ha och när skall
det levereras? Det gäller
oavsett om ditt företagande är inriktat på att
sälja kött, skinn- eller
ull eller för att uppfylla
krav för miljöersättning
– eller en kombination
av de tre.
3. Lär dig djurslaget!
Öka dina kunskaper om
du är relativt ny fårägare.
Jobba gärna hos en
annan fårproducent och
lär dig djurhållningen.
På så vis ökar du möjligheterna att snabbt få
upp produktiviteten i din
lammproduktion.
4. Köp friskta djur! Tänk
på att köpa in friskt
och sunt djurmaterial.
Välj med omsorg vilka
besättningar du köper in
djur ifrån.
Källa: Maria Dirke, LRF.
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Då passar fårproduktion extra bra!
STYRKOR
Multiföretagare.
Bra betalt för skinnen
och goda möjligheter
att produktutveckla.
Hög nivå på djurvälfärden.

MÖJLIGHETER
God efterfrågan kött.
Ökad direktförsäljning
till konsument.
Jämnare årsslakt.
Ökad gårdsslakt.
Mer närproducerat av
ull- och skinn.

SWOT. Lammskötsel är
extensiv, ofta med små
besättningar där man
inte har automatiserat
produktionen som för
andra djurslag.
Att jämna ut slakten
över året bör ge lammföretagen bättre priser.
I dag slaktas främst
vår- eller höstlamm.
Komplexa regler och
nitiska inspektörer gör
företagandet svårt. För
få slakterier gör det
svårt att få bra betalt.
Att komplettera köttproduktionen med ull
och skinnprodukter kan
öka lönsamheten.

SVAGHETER
Svag lönsamhet.
Små besättningar.
Svårt att få fram
volymer till handeln.
Låg automatisering.
Få slakterier och
långa avstånd.

beror delvis på långa
avstånd till slakterier, få
slaktade lamm och dyr
slakt. Leveranserna av
lammkött till handeln
är inte heller stora nog
för att göra kampanjer
mot konsument.

HOT

Möjligheter och hot. En
ökande efterfrågan på
svenskt lammkött ger
möjligheter till försäljning genom handeln,
men också direktförsäljning till konsumenter. Mobila slakterier
ger möjlighet till gårdsslakt. Hoten mot
näringen består av importen, rovdjurspolitiken, antiköttlobbyn, hårda djurskyddsregler och nitiska inspektörer.
Import.
Rovdjurspolitik.
Antiköttaktörer.
Regler/inspektörer.
Merkostnader pga
högt djurskydd.
Handelns dominans.

SÄLJKANALER. Den som
gör en ordentlig marknadsanalys och affärsplan har
förutsättningar att skapa
en lönsam verksamhet
med fårproduktion. Med
säljkanaler inom och utom
vänkretsen, och förmåga
att sälja på mervärdet av
både kött, skinn och ull

ökar möjligheterna. Att
kunna sälja i närområdet
och ha nära till ett slakteri
är viktigt. Kan man ha en
storskalig produktion istället för hobbyverksamhet
så är handel och grossister ibland intresserade av
att ta en större kvantitet
kött för försäljning.

Mindre svenskt. Den svenska produktionen av lammkött har ökat med 20 procent
de senaste tio åren. Men även importen
har ökat kraftigt och i dag är bara 28
procent av det får- och lammkött vi äter
svenskt. Trenden mot en mindre andel
svenskt ser ut att fortsätta. Under 2016 har
Irland förstärkt sin position i Sverige och
haft en högre tillväxttakt än Nya Zeeland,
som närmast konkurrerar om utrymmet.
Mervärden. Enligt Jordbruksverket har antalet tackor och baggar mellan åren 1981
och 2011 ökat upp till 297 000 djur. Därefter har de minskat till 281 000 år 2016.
Men utvecklingen kan vändas om fler tar
steget att producera får och lamm och möter efterfrågan på svenskt kött. Det pågår
i dag projekt för att påvisa och kunna ta
betalt för svenska mervärden i handeln så
att priset till producenterna kan öka.
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Tillgång till egen eller
arrenderad åker och
betesmark och lämpliga
byggnader är en förutsättning för fårproduktion.
Storleken på åker och
betesmark har betydelse
för de EU-ersättningar
som starkt bidrar till
ekonomin.
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Getföretagandet bygger på förädling av getternas mjölk. Getost är den vanligaste produkten
och de flesta vidareförädlar mjölken själva på
gården.
Kräver breda kunskaper. Intresset för
getost växer i Sverige. Från 1960-talet till
1990-talet producerades det knappast
någon getost i Sverige. Antalet getter i
Sverige är relativt lågt, men ur ett globalt
perspektiv är geten ett mycket populärt
husdjur på grund av sin förmåga att producera med begränsade resurser.
Historiskt har det funnits många getter
i Sverige men geten minskade i betydelse
under 1800-talet. Den vanligaste geten i
Sverige är den svenska lantrasgeten som
också har en förening, Svenska Getavelsförbundet. Eftersom jordbruksverkets
statistik inte skiljer getter från får och
lamm är det svårt att få information om
antalet djur.
Uppåt för geten. År 2003 fanns det enligt
jordbruksverket 5500 getter fördelat på
518 gårdar. Antalet getter i Sverige har
ökat kraftigt sedan dess och i december
2016 fanns det enligt jordbruksverket
14 000 getter i Sverige. Enligt Getavelsförbundet söktes det miljöersättning för bevarande av hotade husdjursraser för totalt 2
600 lantrasgetter år 2013.
Lantrasgeten är högavkastande och kan
på ett år producera över 1 000 liter mjölk,
men genomsnittet ligger omkring 700
liter. Det går åt omkring 11 liter getmjölk
för att producera ett kilo getost. Jämtland
är det län i Sverige där det hålls flest
getter.

30

Lönsamhet och investeringar. Av en handfull tillfrågade getföretagare upplevs lönsamheten som god och lite fler än hälften
planerar att investera. Det finns endast ett
fåtal mejerier som tar emot getmjölk från
leverantörer, alltså vidareförädlar de flesta
getföretagare sin egen mjölken. Detta kräver kunskaper men ger också möjligheter
eftersom det finns få aktörer.
Konkurrensen kommer främst ifrån importerad getost som är mycket billigare. De
mest expansiva getmjölksmejerierna har
bemött det växande intresset för konsumtionsmjölk. De producerar även glass och
yoghurt på getmjölk.
Inga officiella priser. Internationellt är
getmjölksproduktion mycket vanligare
och det finns gårdar med flera tusen
getter i Frankrike, Spanien, men även
USA och Kanada. De flesta gårdar som
producerar getmjölk i Sverige har mellan
50 och 100 getter.
En satsning på getmjölksproduktion för
leverans till mejeri handlar i Sverige rimligen om att bygga för 200 getter. En sådan
investering skulle uppskattningsvis kunna
ligga på mellan 2-6 miljoner kronor. Det
finns inga uppgifter om getmjölkspriser till
leverantörer eftersom de är så få i landet
och har speciella avtal med sina mejerier.
En viktig intäktskälla är de jordbruksstöd
som är kopplade till djurantalet, marken
och stödet för att bevara lantrasgeten.
Styrkor och svagheter. Prissättningen på
getmjölk är starkt kopplad till den egna
prestationen att sälja produkterna och
påverkas inte av världsmarknadspriser så
som komjölken. Sårbarheten vid leverans
till mejeri är stor då det finns få mejerier
och avstånden är stora. Det går inte att
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som siktar på att
driva ett lönsamt och
hållbart getföretag i
framtiden? Här är fyra
goda råd.
1. Välj inriktning: Kontakta befintliga mejerier
och se om det finns möjligheter till samarbete.
Annars får du lära dig
tillverka egen ost.
2. Gå en utbildning:
Innan du kan sätta
igång måste du lära dig
hantverket att tillverka
getost. Rätt utbildning i
mejerilära är avgörande
för en lyckad satsning på
getskötsel.
3. Bygg nätverk: Ta
kontakt med andra
getgårdar. Branschen är
liten och genom att samarbete och utbyte kan du
lära dig av andra.
4. Läs av marknaden:
Gör undersökningar
av vilka produkter
som efterfrågas och
försök skapa en trogen
kundkrets som säkrar
Källa: Tor Norrman,
ordförande i Svenska
Getavelsförbundet &
Skärvångens Bymejeri.
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STYRKOR
Osten en delikatess.
Få produkter har
svensk råvara.
Getmjölk oberoende
av världsmarknaden
och har större marginaler än komjölk.

MÖJLIGHETER
Lokal mat ökar.
Bra nischmarknad för
den med säljintresse.
Växande bransch ökar
tillgång till ny teknik.
Intäkter från getkött
kan förbättra kalkylen.

SWOT. Det växande
intresset för lokala och
premiumprodukter ger
möjligheter att hitta kunder som efterfrågar olika
mervärden. Getterna är
lätta djur att arbeta med
och skaderisken är mindre än med nötkreatur.
Det råder stor skillnad
jämfört med komjölksproduktionen där det än
så länge finns säker avsättning för mjölken. För
att sälja getmjölk måste
gården ligga nära ett mejeri som är intresserade
av att köpa mjölken. Om
företaget vidareförädlar
mjölken själv krävs det
mycket kunskap och ett
starkt intresse.

GETTER

GETTER

SVAGHETER
Hamnar i skuggan av
komjölken.
Få mejerier att sälja
mjölken till.
Eget mejeri kräver
mycket kunskap och
medför ökad risk.

HOT

förhandla med olika
mejerier om man vill
sälja sin mjölk. De som
har eget mejeri blir mer
oberoende men måste
då utveckla och marknadsföra produkter av
rätt kvalitet.

Risk kopplat till få
mejerier och att stå
utan köpare.
Viss opinion mot
mejeriprodukter.
Importerad getost är
billig.

Möjligheter och hot.
Intresset för lokala produkter stiger. Att branschen växer kan göra att
det blir lättare att få tag
på insatsvaror, rådgivning med mera. Det
kan även öka branschens attraktivitet och
konkurrenskraft. Förädlingen på gårdsnivå
regleras hårt och politiska förändringar
kan snabbt påverka regelbördan.
Marknadskommentar. Getprodukterna är
delikatessprodukter med större marginaler. Utmaningen ligger i att hitta kunderna
och nå ut till dem. Getmjölksprodukterna
kopplas till olika mervärden. Svenskarna
äter totalt 20 kilo ost per år varav 0,9 kilo
är get- eller fårost. Den stora posten är den
traditionell hårdost av komjölk men efterfrågan på getost stiger. För den småskaliga
svenska getosttillverkningen gäller det att
kommunicera mervärden så att konsumenten är beredd att betala mellan 300-400 kr
per kilo getost. Den importerade getosten
är mycket billigarare.
En stor del av den svenska getosten säljs
direkt till restauranger men också på marknader direkt till konsument. En mindre
andel går ut i butiker. Getmjölk som dryck
lanserades först år 2006 i Sverige. Några aktörer försöker sälja killing-kött. I dag utgör
killingarna en kostnad.
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Då passar
getter extra bra!
HÄRDIGT DJUR. Geten
är härdig och anpassad
till karga förhållanden.
Mycket utav värdet i
getosten handlar om
historien bakom.
Getföretagaren bör
vara mångsysslare och
gilla försäljning. Det
krävs intresse för mathantverk eftersom det
finns få mejerier att sälja
mjölken till. Om gården
ligger nära ett mejeri
som tar emot getmjölk

kan en annan möjlighet
vara att kontakta dem för
att se om de är intresserade av mer mjölk. Ett
företag som redan har
idisslare kan använda
samma typ av foder och
hitta synergier.
För den som vill
bedriva gårdsbutik eller
restaurang kan det ge
större möjligheter att få
ut ett högre pris för sin
produkt.
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Svensk grisnäring har fått ett uppsving de tre
senaste åren. God djuromsorg och låg användning av antibiotika värderas högt. Nya möjligheter till export bidrar till utvecklingen.
FYRA SNABBA OM GRIS!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Stora gårdar. Grisgårdarna har med tiden
blivit färre men större. I dag står 20 procent för cirka 80 procent av produktionen.
De flesta grisgårdar ligger där det finns
möjlighet att odla spannmål till foder och
de flesta ligger i södra Sverige men det går
att ha grisar i hela landet.
Olika inriktningar. Som grisproducent kan
man välja att föda upp smågrisar, ha slaktgrisar eller bägge delarna. Den som bara
föder upp smågrisar säljer dessa vidare till
en annan gård som slutgöder inför slakt.
Slakterierna har minskat i antal, vilket ger
längre transporter. Det är en nackdel för
de som bor långt ifrån ett slakteri eftersom
slaktdjur inte får transporteras mer än åtta
timmar i Sverige.
Stora slakterier är ofta mer effektiva än
små och kan hålla en hög kapacitet för
export. De små slakterierna bidrar till en
ökad konkurrens om djuren och innebär
ofta kortare transporter.
Certifiering. De flesta grisföretag är grundcertifierade enligt IP-Sigill, ett krav hos
flera stora slakterier. I dag är priserna relativt goda för både slaktsvin och smågrisar.
Det beror på att konsumenten oftare väljer
svenskt och att prisutvecklingen har fått ett
uppsving i EU det senaste året i och med
nya säljkanaler.
Lönsamhet. Grisnäringen har sedan 2014
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utvecklats positivt till följd av knorr- och
antibiotikadebatten, och lönsamheten
bedöms som god de kommande åren. Företagarna visar på en god investeringsvilja.
Ryssland införde i februari 2014 ett
importstopp av griskött från EU. Sedan
2016 har däremot EU:s export av griskött
fördubblats, framförallt tack vare att den
asiatiska marknaden. Det är särskilt Kinas
växande medelklass som efterfrågar allt
mer griskött från EU. De efterfrågar också
delar av slaktkroppen som inte efterfrågas
i västvärlden, till exempel öron, hjärta och
knorrar, vilket ger möjlighet att sälja en
större del av grisen.
Investeringsplaner. Hela 53 procent av de
tillfrågade grisföretagarna planerar nya
investeringar. Mer än hälften vill bygga
djurstallar, fyra av tio förnya stallutrustning och två av tio köpa mer åkermark.
De flesta håller företaget inom familjen och
en knapp tredjedel planerar att överlåta
verksamheten de kommande fem åren.
Att driva en grisgård är tidskrävande
och 35 procent av företagen lägger en till
två heltider, 27 procent förbrukar 3 till
5 heltidstjänster. Fodret utgör cirka 55
procent av produktionskostnaden per gris
och är den största kostnaden för grisföretagare. Därefter kommer byggnader och
arbete.
Styrkor och svagheter. God djurhälsa,
djuromsorg och låg antibiotikaförbrukning är styrkor för svenska grisföretagare.
Att grisen har kvar sin knorr visar att grisen får utlopp för sitt naturliga beteende.
Sverige är ett föredöme vad det gäller god
djurhållning. De långa avstånden i landet
innebär högre transportkostnader vid slakt
än i konkurrentländer. Konkurrensen
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RÅDGIVARTIPS!
Är du intresserad av
grisproduktion och
funderar på hur du ska
gå vidare? Här är några
goda råd:
1. Har du grisinteresse?
Känn efter om du har
ett genuint intresse för
grisbranchen.
2. Gör en plan! Gör en
plan för vad du vill med
ditt grisföretag.
3. Välj bra medarbetare!
Skaffa duktiga medarbetare och var noga med
förmedla företagets mål
och riktning.
4. Stäm av målen! Stäm
av mot satta mål både
på kort och lång sikt.
5. Ha koll på ekonomin! Ha en löpande
ekonomisk uppföljning
med nyckeltal som är
kopplade till produktionsnyckeltal.
6. Ta rådgivarekontakter! Ha bra kontakt med
olika typer av rådgivare.
7. Kontakt med banken!
Ha bra bankkontakter
som hålls informerade
om hur företaget går.
8. Utveckla dig! Var
noga med att utveckla
ditt eget ledarskap.
Källa: Elizabeth Hogen,
LRF Konsult.
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STYRKOR
God djurhälsa och
djuromsorg.
Låg antibiotikaanvändning.
God inhemsk marknad och efterfrågan.

MÖJLIGHETER
Nya marknader, möjlighet att ta tillvara
grisens alla delar.
Större efterfrågan på
svensk gris.
Nya trender att själv
stycka grisen.

SWOT. God djurhälsa
och låg antibiotikaanvändning är en styrka
på marknaden både i
Sverige och omvärlden.
Branschen är känslig för
priskonkurrens från EU
och behöver en säljkanal
till tredje land som är
beredda att betala för
svenska mervärden.
Vid stora skillnader i
pris mellan svenskt och
EU-griskött riskerar man
att förädlingsindustrin
väljer det billigaste om
svenska mervärden inte
är väl synliggjorda.
Tillgång till nya marknader och en allt högre
efterfrågan på grisens
olika delar skapar möjligheter att nischa sig. I
Sverige täcks efterfrågan
på griskött inte fullt ut,
så det finns potential att
öka produktionen.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SVAGHETER
Långa avstånd/liten
konkurrens bland
slakterier i norra
Sverige.
Svårt att marknadsföra svenska mervärden vid export.

HOT
Konsumentens
syn på gris som en
intensiv produktion
trots att foderutbytet
är lägre än hos vissa
andra djurslag.

inom slakteribranschen
är särskilt dålig i norr,
vilket kan missgynna
företagarna. Lantbruket
som bransch har politiskt sett varit nedprioriterad. Det har lett till
få exportsatsningar och
svårigheter att marknadsföra de svenska
mervärdena i andra
länder. Nya säljkanaler
utanför EU är under utveckling. Kina bedöms
ha stor potential.

Möjligheter och hot. En växande befolkning och medelklass, framförallt i Asien,
ger möjligheter till nya försäljningskanaler.
Nya marknader gör att fler delar av grisen
ses som delikatess och går att ta bra betalt
för. Ett hot för branschen är att grisköttet
alltför ofta klassas som rött kött när det
kommer till foderutbytet. Många anser att
det borde klassas som vitt kött och därmed
i vissa avseenden en mer hållbar produkt.
Marknadskommentar. Sedan mitten av år
2014 syns en tydlig trend. Både pris och
efterfrågan på svenskt griskött har ökat
markant i Sverige. Dessutom finns efterfrågan från övriga världen, främst Kina.
Jordbruksverkets förprövningsstatistik av
grisstallar visar också att fler nu vill bygga
för grisprpoduktion. Denna statistik är ett
mått på investeringsviljan.
I Sverige var totalkonsumtionen av griskött knappt 34 kg per person år 2016 vilket
är en liten minskning sedan år 2011. Under
samma period ökade dock andelen svenskt
griskött. I EU ligger snittkonsumtionen av
griskött per person 7,4 kg över den svenska.
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Då passar
gris extra bra!
DJURINTRESSE. För
dig med djurintresse
och möjlighet att själv
odla spannmål kan
grisproduktion vara ett
alternativ. Det går också
att samarbeta med
någon som kan sälja
foderspannmål. Produktionen är arbetsintensiv
och i många fall behövs
flera heltidsanställda.
EGET FODER. Fördelen
med att producera eget
foder är att kostna-

derna kan hållas nere.
Tänk på att placera din
produktion strategiskt.
Det innebär att befinna
sig inom rimliga avstånd
till slakterier och andra
gårdar då detta underlättar transporter och bidrar
till lägre kostnader.
HÅLLBART. Som grisproducent i Sverige ingår du
i en hållbar bransch där
stor hänsyn tas till djurvälfärd, djurhälsa och låg
39
antibiotikaförbrukning.
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GÅS
ANKA
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GÅS – ANKA & KALKON

Har du lust att satsa på uppfödning av kalkon,
anka eller gås så behöver du ett stort djurintresse, och dessutom vara nyfiken på produktutveckling, marknadsföring och kundkontakt.
FYRA SNABBA OM
GÅS, ANKA & KALKON!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Stora fåglar. Kalkon, gås och anka är
fåglar som kan födas upp till slakt. De är
större och har delvis andra behov och
egenskaper än traditionell kyckling. Ankor
och gäss är små extensiva nischproduktioner med en handfull producenter i Skåne.
Några av dessa har eget gårdsslakteri och
kontrakterar all produktion långt i förväg.
Till skillnad från kalkon går and och gås
ute under större delen av uppfödningen
och de behöver tillgång till bra bete.
Många uppfödare producerar eget foder
till fåglarna och kompletterar med inköpt
koncentrat.
Ökad förädling. I kalkonproduktionen har
det de senaste åren varit en stark tillväxt i
förädling och produktutveckling av köttet.
Fortfarande säljs merparten av kalkon i
november och december, men den ökade
förädlingsgraden har gjort att allt fler äter
det magra fågelköttet året runt.
Stora aktörer. I Sverige säljs de flesta av
kalkonerna av fem företag som årligen
slaktar från 2 000 kalkoner och uppåt.
En av dessa aktörer står för 90 procent
av kalkonproduktionen och slaktar cirka
500 000 kalkoner per år. Företaget har
kontrakt med ett tiotal gårdar som föder
upp mellan 3 000 och 6 000 kalkoner per
omgång.
I grova drag slaktas kalkontuppar,
storkalkon, vid 19 till 20 veckors ålder

42

GÅS – ANKA & KALKON

och styckas och förädlas, medan kalkonhönorna slaktas vid 10 till 12 veckors
ålder och säljs hela. Det betyder att det
för kalkontupparna och kalkonhönorna
hinns med 2,5 respektive 4,5 omgångar
per år.
Kalkonproducenter tar emot en dag
gamla kalkonkycklingar från Sveriges enda
kommersiella kläckeri som ligger i Västergötland. Företaget (Adelsåsen Kalkongård)
kläcker cirka 620 000 kycklingar per år.
Daggamla kalkonkycklingar i stor volym
kostar i dag 32 kronor plus moms. Tre
veckor gamla kycklingar i mindre volym
kostar 60 kronor plus moms.
Liten eller stor? Vill du föda upp kalkon i
större skala behöver du i dag få kontrakt
med den riktigt stora stora producenten i
Sverige (Ingelstad Kalkon i Skåne).
Alternativet är att satsa på eget slakteri
och eventuellt också förädling och sälja
kalkon lokalt. Den lokala marknaden kan
du nå via dagligvaruhandeln, restauranger
i din region eller direkt med konsument
genom försäljning i egen gårdsbutik eller via Reko-ringar, som växer kraftigt i
Sverige.
Lönsamhet. Under 2013 fannas det enligt
Jordbruksverket 132 företag med kalkoner
och 324 produktionsplatser med ankor
eller gäss. Sex av de tio tyckte 2017 att
lönsamheten var ganska bra (se figuren till
vänster). Så många som hälften har hållit
på med sin produktion i mindre än tio år.
Det är en stor andel jämfört med hur det
ser ut i andra produktionsgrenar i den här
boken, där de flesta har drivit sina verksamheter under betydligt längre tid.
Affärsutveckling och marknadsföring är
två av de områden där gås och kalkonuppfö-
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RÅDGIVARTIPS!
Är du nyfiken på kalkonuppfödning och undrar
hur du ska gå vidare?
Här är tre goda råd:
1. Lös slakten. Kalkonuppfödning i sig behöver
inte vara så komplicerat.
Det svåra är att hitta
lösningar för slakt och
försäljning. Undersök
om det finns någon som
legoslaktar fågel i ditt
närområde. Läs också på
om vad som krävs föra
att slakta i egen regi.
2. Hitta kunden. Den
andra stora utmaningen
är att hitta sätt att sälja
kalkonköttet. Det går
att sälja direkt till konsument i mindre skala
och även till butiker,
restauranger och grossister. Vad som är tillåtet
beror bland annat på hur
slakten är anordnad.
3. Mjukstarta. Den som
helt saknar erfarenhet
gör klokt i att börja med
att köpa in tre till fem
veckor gamla kycklingar,
då dessa är mindre känsliga. När man är varm
i kläderna kan man gå
över till daggamla djur.
Källa: Bengt Persson,
Adelsåsens Kalkon.
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STYRKOR
Mycket kött per djur.
Magert kött (kalkon).
Robusta fåglar när de
vuxit ur spädåldern.
Fodereffektiva - ger
mycket kött i förhållande till foderintag.

MÖJLIGHETER
Konsumtionen av
kalkon växer.
Potential för ökad
forädling och produktutveckling.

SWOT. Att producera
kalkon i Sverige är dyrare
än i de länder som vi
importerar från. Det
beror bland på att kraven
på djurvälfärd är högre
i Sverige. Det är en
styrka på marknaden,
men kan också bidra till
att svensk produktion
begränsas av lågpriskonkurrens.
Till möjligheterna hör
att konsumtionen av
fågelkött har ökat över
tid. Kalkonköttet är
magert och innehåller
en ur hälsosynpunkt
gynnsam sammansättning av fetter.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SVAGHETER

darna ser störst behov av
att utveckla sin kunskap.
Styrkor och svagheter.
En styrka för kalkonen
är att det är en stor
fågel som ger mycket
kött per djur. Dessutom
är köttet magert, vilket
HOT
många efterfrågar. En
Billig import pressar
annan styrka i upppriserna.
Trenden mot mer vefödningen är att när
getariskt kan minska
kalkonkycklingen väl är
efterfrågan på allt
förbi startfasen i stallet
slags kött.
är den relativt robust.
Utmaningen för en
ny producent utan
kontrakt med huvudaktören i branschen,
är att själv se till att det finns avsättningsmöjligheter för antingen hel kalkon eller
förädlade produkter. Eftersom det finns få
fågelslakterier som legoslaktar, behöver en
nybörjare överväga att investera i eget slakteri och gärna med styckningsavdelning.
Svårt att hitta
legoslakterier.
Höga produktionskostnader jämfört
med konkurrentländer.

Marknaden. Produktionen av kalkonkött i
Sverige har varit relativt stabil under lång
tid. Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas
har det skett en uppgång med cirka 15
procent under 2016 och 2017 jämfört med
snittet de fyra föregående åren. Under
2017 slaktades 525 000 kalkoner i Sverige.
Också importen har ökat något på senare
år. Under 2016 cirka 12 procent mer än
2012. Sverige importerar kalkonkött från
bland annat Tyskland, Polen och Brasilien.
Nischproduktion. Gås produceras nästan
uteslutande till Mårtensafton i november.
Halva konsumtionen är import, och priset
på importerad gås är cirka en tredjedel av
vad svenska uppfödare behöver ha för att
få lönsamhet i produktionen.
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Då passar kalkon
extra bra!
ENKEL BYGGNAD. För att
föda upp kalkoner räcker
en ganska enkel byggnad. Den måste ha gjutet golv och i övrigt vara
möjlig att rengöra noga.
Detta behövs bland annat för smittskyddet.
Många köper in allt
foder till sina kalkoner

så någon större areal
är inte nödvändig. Men
det finns också de som
kombinerar egen spannmål med inköpt koncentrat. Utrustning för
utfodring och drickvatten
behövs också, liksom en
möjlighet att ta hand om
45
och sprida gödseln.

SLAKTMÖJLIGHET.
Närhet till ett slakteri
som legoslaktar fågel
underlättar insteget för
den som vill börja med
kalkonuppfödning. Närhet till en stad är också
en fördel om man siktar
på försäljning direkt till
konsument.
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Hästföretagare kan man vara med många olika
inriktningar. Sveriges hästföretagare finns i
såväl tätortsnära landsbygd som i glesbygd.

FYRA SNABBA
OM HÄST!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Stor mångfald. Hästerksamheter finns
med en rad olika inriktningar, exempelvis
inackordering, avel, trav, galopp, turism,
ridskola och hästutbildning. Omgivningen
är viktig för företagets inriktning.
För att driva stall med tävlingshästar
är närheten till bra träningsmöjligheter
och tävlingsbanor en fördel. För att lyckas
med hästturism är de omgivande naturmiljöerna av stor vikt för den upplevelse
som erbjuds. Ligger fokus på avel och
uppfödning är tillgång till stora marker
och bete viktigt för att kunna hålla ston
med föl.
Kombinationer. Det är vanligt att hästföretag har flera ben att stå på, till exempel
att kombinera stallplatsuthyrning med avel
och uppfödning eller hästförsäljning med
tävlingsverksamhet. Beroende på gårdens
förutsättningar kan produktion av foder
och strömedel samt egen betesmark vara
mer lönsamt än att köpa in foder.
Valet av inhysningssystem för hästar
kan innebära stora arbetsbesparingar
genom effektivisering. Traditionellt är
uppstallning i box eller spilta det vanligaste men olika varianter av lösdrift är på
frammarsch. Aktiv grupphästhållning är
ett system som bygger på individuell och
automatiserad utfodring, vilket kräver
investeringar men kan innebära mindre
arbete och främjar hästens naturliga
beteende.
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Framtidstro. Omkring hälften planerar
att investera de närmaste åren, främst i
djurstall eller utökning av betesmark. En
av tre vill investera i stallutrustning och
traktorredskap, och lika många vill vässa
sin marknadsföring genom sociala medier
eller på egen hemsida och webbutik.
Hög investeringsvilja. I förhållande till
den upplevda lönsamheten är investeringsviljan hög. Det beror på att de flesta företagarna ser långsiktigt på sin verksamhet.
Långsiktighet är viktigt i hästföretag då
svängningar i efterfrågan kan ske snabbt.
Företagarna önskar mer kompetensutveckling inom marknadsföring och ekonomistyrning för att stärka lönsamheten. LRF
erbjuder bland annat digitala utbildningar
inom LRF Företagarakademi.
Varierande lönsamhet. Lönsamheten i
hästföretag varierar mellan olika verksamhetstyper. Undersökningen visar att kundoch tjänsteintensiv hästverksamhet som
rid- och körutbildningar eller ridturism
upplever högre lönsamhet än stallplatsuthyrare och uppfödare.
Styrkor och svagheter. God hästvälfärd
och sund uppfödning är ett par av branschens största styrkor. Svenska uppfödare
har god kunskap och tar fram topphästar.
Hästen fungerar som en brygga mellan
stad och land och bidrar till en levande
landsbygd.
Svagheter är att branschen är relativt
arbetskrävande och det finns behov av ett
vässat företagande.
Möjligheter och hot.
Modernisering såsom olika uppstall-
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RÅDGIVAREN!
Är du sugen på at driva
ett lönsamt hästföretag? Här är några goda
råd:
1. Se på förutsättningarna! Vilka resurser
finns och vad behöver
inskaffas. Gör realistiska
kalkyler baserade på vad
kunderna är beredda
att betala för dina varor
och/eller tjänster, samt
de kostnader du har
inklusive eget arbete.
2. Lär dig marknaden!
Lär känna din marknad
och tänk igenom vilken
marknadsföring du
behöver för att öka betalningsviljan och nå ut.
3. Bygg kundrelationer!
Tydliga erbjudanden och
avtal och praktiska betalningslösningar bidrar till
goda kundrelationer.
4. Skaffa bollplank! Som
hästföretagare är det bra
att ha ett bollplank och
rådgivare inför strategiska beslut.
5. GÅ EN UTBILDNING!
Hos LRF finns flera
digitala utbildningar.
Hästföretagarcentrum erbjuder också rådgivning
och utbildning.
Källa: Erica Lindberg,
LRF Häst och Carl Dyrendal,
LRF Konsult.
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Då passar häst extra bra!
STYRKOR
Kunskap och bra
avelsmaterial.
Tillgång till bra marker och bra vatten.
Djurvälfärd i världsklass.
Brygga stad/land.

MÖJLIGHETER
Kringtjänster runt
hästen.
Digitalisering och marknadsföring.
Köpstarka kunder runt
tätorter.
Sund träningsform.

SWOT. Ökad urbanisering och samhällsförändringar påverkar vårt
förhållande till hästen.
Avstånd, pris, tid och
genusperspektivet är
faktorer som påverkar
möjlighet att hålla på
med hästar.
Myndigheters syn på
hästen i samhället kan
skapa otydlighet om
hästnäringen, exempelvis gällande skatteregler
och jordbrukspolitik.
Det starka svenska
djurskyddet kan innebära
ökade kostnader. Det
ses som en styrka men
också ett hot i konkurrens med bland annat
utländsk hästuppfödning som kan ske under
andra villkor till lägre
kostnader.

SVAGHETER
Arbetskrävande.
Svagt intresse för
management.
Konservativ bransch.
Högt insteg pga
behov av kapital och
kunskap.

HOT
Myndigheter och
regelverk skapar
otydlighet.
Svårt att få tag på
kompetent personal.
Import av hästar.
Hobbystämpel.

ningssystem samt en
bredare digitalisering
är tillsammans med
nya kringtjänster och
verksamhetsområden,
som leasing av hästar,
friskvård eller upplevelseturism, goda möjligheter för utveckling.
Ett ökat antal importerade hästar är ett hot
mot avel och uppfödning. Komplicerade
regelverk och administrativ börda är andra
hot.

GILLAR HÄSTAR. Har
du ett stort intresse för
hästar och samtidigt
kunskap om ekonomi och
företagande så finns det
stor potential att satsa
på hästnäringen. Aktiv
grupphästhållning kan
vara framtidens hästverk-

samhet, vilket ger mer tid
till annan verksamhet om
man vill utöka företaget
på annat håll.
RIDTURISM &
UTHYRNING. Har du långa
ridvägar i närmiljön går det
att utveckla turistverksam-

Återväxt viktigt. Bäst lönsamhet upplevs
bland företagare som har rid- och körutbildningar eller ridturism. Försörjningen
baseras på intäkter kopplat till hästen som
används på olika sätt i verksamheten. En
avgörande faktor är en tydlig plan för återväxt för att inte riskera att tappa inkomst
om en häst skulle skadas eller behöva tas
ur verksamheten.
Uppfinningsrikedom lönar sig. Hästföretagare som aktivt marknadsför sig på
nya områden har en möjlighet att ta
marknadsandelar från mer traditionella
verksamheter som baseras på en befintlig
kundbas och tjänster. Dagens kunder har
andra behov och krav utifrån ett pressat
tidsschema och förändrade prioriteringar.
Hästföretagare som kan erbjuda innovativa lösningar eller tjänster som förenklar en vardag med hästar kan skapa sig
fördelar.
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het. Även gamla stallbyggnader går att rusta upp
för att motsvara kundens
förväntningar.
Bor du dessutom
tätortsnära så har du alla
möjligheter att hyra ut
stallplats, med eller utan
service, till ett högre pris.
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Kaninkött har på senare tid kommit i ropet och
efterfrågan på kaninkött ökar. Att starta upp en
kaninproduktion är relativt enkelt och kräver inte
mycket kapital.
Passar för många. Kaninproduktion tar
små utrymmen i anspråk och passar därför
både den mindre och den större gården.
Produktionen är lätt att kombinera med
annan sysselsättning på eller utanför
gården.
Antalet kaninproducenter har i takt
med en ökande efterfrågan på kaninkött
ökat under de senaste åren. Branschen
befinner sig i ett expansivt skede med nya
entreprenörer på väg in. I augusti 2018
hade föreningen Sveriges Kaninproducenter 170 producenter som medlemmar.
De flesta producenterna håller kaninerna i kallutrymmen skyddat från regn
och vind medan ett fåtal har uppvärmda
lokaler. Det ryms cirka 100 avelshonor i en
100 kvadratmeter stor byggnad medan 500
produktionskaniner behöver 200 kvadratmeter golvyta.
Tre slakterier. Under 2018 finns tre kontrollslakterier för kanin: Enköping, Krylbo
och Ockelbo. Även kontrollslakteriet i
Vinnersjö slaktar kanin. Det finns också ett
tiotal så kallade 0-slakterier som slaktar
1 500 - 1 800 djur per år. Dessa slakterier
slaktar uteslutande sin egen produktion.
Det finns i dag ingen statistik avseende
hur många kaniner som slaktas i Sverige.
En preliminär uppskattning av den årliga
slakten på registrerade slakterier är i
storleksordningen 30 000 djur. Till detta
kommer hemslakt där mörkertalet är stort.
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Enkel investering. Det är relativt billigt att
investera för produktion i kallutrymmen,
särskilt för de som har tillgång till befintliga lokaler som kan byggas om. Kaniner
förökar sig snabbt och det går att ta 3-4
kullar per år på varje hona. Ungarna bor
de första åtta veckorna med honan och ytterligare åtta veckor med andra jämngamla
kaniner.
Ett företag med 100 avelshonor kan
producera upp till 2 500 slaktkaniner per
år och kräver två till tre timmars arbete för
utfodring och utgödsling per dag. I Sverige
finns i dag ett fåtal anläggningar som är så
stora.
Lönsamhet. För den som säljer till slakt
är avräkningspriset 30 till 40 kr per kilo,
eller cirka 100 kronor per djur. Om man
köper allt foder blir överskottet cirka 50
kronor per djur. För den som har tillgång
till eget foder, driver eget slakteri och har
egen försäljning blir kalkylen betydligt
bättre än så. Kilopriser till konsument i
den egna säljkanalen kan ligga i storleksordningen 150 kronor per kilo exklusive
moms. Till detta kommer försäljning
av andra produkter från kaninen. Bästa
skinnen får man från vuxna kaniner på
vintern. Ett sådant fint skinn kan kosta
300 kronor exklusive moms. Skinn från
slaktkaniner är billigare.
Styrkor. Kaninkött har låg klimatpåverkan jämfört med andra köttslag, endast
kyckling ligger på samma nivå. Djurvälfärden är hög hos de svenska uppfödare
som följer vaccinationsprogram enligt
branschriktlinjer och andra regler uppsatta
för branschen. De svenska producenterna
är uteslutande mindre företag som verkar
på lokala marknader. En ökad öppenhet
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som vill driva ett
lönsamt och hållbart
företag och är nyfiken
på kaninproduktion?
Här är några goda råd:
1. Nätverka! Kaninbranschen är liten, men växande. Nätverkande med
andra producenter och
slakterier är viktigt. Sveriges Kaninproducenter
www.kaninproducenterna.se är en branschorganisation som hjälper dig.
2. Utbilda dig! Lär om
kaninen, dess behov,
skötsel och hur man
förebygger sjukdomar.
3. Lös slakten! Vill du
slakta själv eller sälja
till ett befintligt slakteri?
Undersök om någon i
närheten redan slaktar
kanin. Läs på om regler
vid egen slakt.
4. Sälj! Det går att sälja
direkt till konsument,
till butiker, restauranger
eller grossister. Vad som
är tillåtet beror på hur
slakten är ordnad.
Källa: Malin Sundmark,
Sveriges Kaninproducenter.
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STYRKOR
Klimatsmart kött
Hög djurvälfärd
Småskaligt och
lokalproducerat
Rådgivning
och nätverk

MÖJLIGHETER
Ökad kaninacceptans
hos konsumenter
Ekologiska regler är
på gång
0-skaliga slakterier
Reko-ringar – smidig
försäljning utan svinn!

SWOT. Föreningen Sveriges Kaninproducenter
erbjuder rådgivning och
nätverk med producenter
och slakterier. Eftersom
kaninuppfödning varit en
liten näring saknas djurhälsoprogram, vilket gör
det svårt för uppfödare
och veterinärer.
Så kallade 0-skaliga
slakterier, som kontrolleras av kommunerna,
gör det möjligt att slakta
på gården och sälja till
butiker och restauranger.
Regeltolkningar kring
produktionsanläggningar
och slakterier är olika i
olika län och kommuner.
Sjukdomar kan snabbt
kan slå ut en hel produktionsanläggning.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SVAGHETER
Få kontrollslakterier
Djurhälsoprogram
och regelverk för
transporter saknas
Inga färdiga kalkyler
för produktionen

från branschen ökar
förståelsen för kaninproduktion.

Svagheter. En svaghet
är att det bara finns
tre kontrollslakterier i
landet som kan slakta
HOT
och sedan distribuera
Ojämn tillgång och
genom flera led, till
efterfrågan
Olika regeltolkningar
exempel grossister, hanSjukdomar
del och restauranger.
Djurrättsaktivister
Kontrollslakterierna
Hoppbyuppfödare
lyder under Livsmedelssom prisdumpar
verkets kontroll. Kaninproduktion finns inte i
vare sig i slaktstatistiken eller i husdjursstatistiken, varför man inte vet särskilt mycket
om näringen.
Marknad. I dag är kaninkött en nischprodukt som har medvind med växande konsumtion. Inte minst har matlagningsprogrammen på TV satt fokus på kaninkött.
Möjliga kundgrupper för en kaninproducent är slakterier, privatpersoner,
restauranger och livsmedelshandel. För
att få sälja via fler än ett mellanled som till
exempel grossister måste kaninerna slaktas
på kontrollslakterier. Kaninkött som slaktats på den egna gården kan även säljas till
livsmedelsbutiker och restauranger.
Uppfödare har inte sällan en egen butik
för försäljning till konsumenter. Några
konsumentgrupper är dels de som regelbundet använder kaninkött i hushållet,
dels de som vill pröva på något nytt, kanske
tillsammans med ett besök på kaningården. Ett annat exempel på målgrupp är
unga vuxna män som lagar och äter kanin
med öl från lokala bryggerier.
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Då passar kaninuppfödning extra bra!
GILLA FÖRSÄLJNING.
För dig med intresse för
försäljning och uppskattar
kontakter med kunder
är kaninuppfödning med
egen butik och andra direkta försäljningskanaler
ett intressant alternativ.
Med en genomarbetad
marknadsanalys och

affärsplan finns goda
förutsättningar att skapa
en lönsam verksamhet
med kaninproduktion.
YTOR OCH FODER. Har du
dessutom tillgång till ytor
att bygga på eller lokaler
som kan anpassas till
uppfödning
57av kaniner

samt tillgång till eget
foder ökar möjligheterna
att lyckas.
KANINSKINN. Att utöver
kaninkött sälja skinn och
andra biprodukter ger
ytterligare intäkter. Till exempel är kaninmage rena
medicinen för hundar
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MJÖLK

Mjölkproduktion kräver ofta stora investeringar.
Det kan vara ett vågspel eftersom priset på
mjölk svänger kraftigt. Samtidigt finns en trend
med produktion och förädling i mindre skala.
FYRA SNABBA
OM MJÖLK!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Global marknad. Majoriteten av Sveriges
mjölkföretagare agerar på en global marknad där prissättningen till mjölkföretaget
styrs av faktorer som i mindre utsträckning
kan påverkas av det enskilda företaget.
Som en konsekvens av det finns ett starkt
fokus på en effektiv produktion.
Mjölkproduktionen tillhör en av de mest
arbetsintensiva verksamhetsgrenarna inom
de gröna näringarna och att inte tappa
produktivitet när besättningsstorlekarna
blir allt större är ett viktigt utvecklingsområde. Digitaliseringen har kommit
förhållandevis långt inom branschen och
andelen mjölkbesättningar som mjölkas
med robot är hög i en internationell jämförelse.
Andra vägar. Intresset för ekologisk
produktion har ökat de senaste tio åren,
detsamma gäller även lokal förädling av
mejeriprodukter. Båda trenderna ger uttryck för en vilja att nå en merbetalning för
mjölken.
Det är också vanligt att mjölkföretagare
diversifierar sin verksamhet, främst genom
nötköttsproduktion där djuren som inte
används till rekrytering slutgöds för slakt.
Tillgång på mark. Tillgång till åkermark
och bete är en förutsättning för mjölkproduktion. Det krävs närmare 1 hektar
åker för att tillgodose foderbehovet för en
konventionell mjölkko och något mer för
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en ekologisk. Vid avvägningen av optimal
besättningsstorlek är tillgången på mark
centralt.
Lönsamhet. Mjölkföretagarna ger en splittrad bild över lönsamheten. Hälften upplever den som god medan den andra halvan
anger att den är dålig. För ekologisk mjölk
upplevs lönsamheten vara bättre.
Investeringar. Ungefär en fjärdedel vill
investera de kommande tre åren och då
främst i djurstallar, stall- och mjölkutrustning, samt i åkermark. Det är sannolikt
att många väljer att avveckla sin produktion när gamla stallar behöver förnyas och
investeringskostnaderna är höga.
Inom de kommande fem åren planerar
en tredjedel av de tillfrågade företagen att
genomföra ett ägarskifte. 40 procent uppger att företaget kommer att skiftas utanför
familjen.
God djurvälfärd. En tydlig styrka för svensk
mjölkproduktion är den goda djurvälfärden. Friska djur och låg antibiotikaanvändning bidrar till att branschen kan
erbjuda en hållbart producerad produkt.
En förhållandevis hög automatiseringsgrad
och teknikmognad har stora fördelar. Samtidigt leder det till en hög kapitalbindning
i byggnader och stallutrustning.
Stark hemmamarknad. Det finns en stark
hemmamarknad och ett samhällsintresse
för öppna landskap och betesdjur. Ökad
ursprungsmärkning och profilering av
svenska mejeriprodukter kan bidra till att
stärka den svenska mjölkens position.
Prissvängningarna på mejerimarknaden
i kombination med höga byggkostnader
leder till en för hög riskpremie för att
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RÅDGIVAREN!
Är du nyfiken på möjligheten att driva ett
lönsamt mjölkföretag?
Här är tre goda råd:
1. Ha en tydlig strategi!
Ett framgångsrikt och
lönsamt mjölkföretag har
sin utgångspunkt i en
tydlig strategi som lever
i det dagliga arbetet och
som företagaren håller
sig till även när lönsamheten är pressad.
2. Bra management!
Lönsamhet och en effektiv produktion bygger
på bra management,
till exempel att ha bra
överblick, affärsmässigt
fokus, förmåga att agera
snabbt för att hantera
problem och hela tiden
optimera produktionen.
3. Låt dig inspireras!
Många av de som lyckas
med mjölkproduktion
hämtar inspiration genom att jämföra sig med
de bästa.
Källa: Jacob Söderberg
LRF Konsult.
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STYRKOR
Goda naturliga förutsättningar för mjölk.
God djurvälfärd.
Låg antibiotikaanvändning.
Hög automatisering
och teknikmognad.

MÖJLIGHETER
Ursprungsmärkning.
Starkt samhällsintresse för öppna landskap
och betesdjur.
Exportsatsningar.
Mer gårdsförädling.
Mer ekoproduktion.

SWOT. Sverige har goda
naturliga förutsättningar
för mjölkproduktion.
Vi har tillgång till mark
som lämpar sig väl för
vallproduktion och bete.
Samtidigt utmanas den
svenska mjölkprouktionen av den internationella konkurrensen med
snabba prissvängningar
och låga genomsnittliga priser över tid. Till
möjligheterna hör att
ytterligare ta vara på
svenskarnas starka
preferens för svenska
mejeriprodukter. Ett
sätt att göra det är att
utveckla ursprungsmärkningen. Ett annat spår är
att öka den ekologiska
produktionen som ofta
har bättre lönsamhet än
den konventionella.

MJÖLK

SVAGHETER
Prisriskhantering.
Spritt markägande.
Otydlig ursprungsmärkning.
Höga kostnader.
Eftersatta investeringar/ägarskiften.

mjölkföretagare ska
våga återinvestera eller
nyinvestera. Det skapar
ett investeringsunderskott i branschen.

Marknaden. Sverige
exporterar 30 procent
HOT
av den svenska mjölkråSvårt att få lån.
varan. Samtidigt imporImportpress och
överskott inom EU.
teras cirka 40 procent
Brist på arbetskraft.
av alla mejeriprodukter
Demografin - om
som konsumeras i Sveefterfrågan på
svenskt minskar.
rige, i synnerhet gäller
det syrade produkter
och hårdost. Kina är
motorn för den globala efterfrågan på mejeriprodukter. Samtidigt har den inhemska
kinesiska mjölkproduktionen problem att
växa. Men även om Kinas efterfrågan skulle mattas av finns andra asiatiska länder
som kraftigt förväntas öka sin efterfrågan
på mejeriprodukter.

Då passar
mjölk extra bra!
FODERAREAL. I sin
enklaste form innebär
mjölkproduktion att
förädla gräs och annat
foder till ett näringstätt
livsmedel som i sin
tur kan förädlas till en
stor mängd produkter.
Tillgång till foderproducerande areal är därför ett
grundkriterium.

Lokala alternativ. Mjölkbranschen i
Sverige har en stark kooperation. Över 90
procent säljer sina varor via bondekooperativ. Det går dock att se en trend med nya
mindre etablerade företag de senaste åren,
under 2015 respektive 2016 startades 10
nya mejeriföretag per år. Mjölkföretagaren
vill ha bättre betalt för sin produktion och
kan då välja att dela upp sina leveranser till
flera mejerier, s.k. splitleveranser. Då kan
mjölkföretaget fortsatt ha en garanterad
avsättning för en viss del av sin mjölkproduktion men också sälja till ett lokalt mejeri som söker en helt annan marknadsposition. Trenden har påverkat större aktörer
att försöka profilera sina produkter bättre
på hemmamarknaden.
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KAPITAL. Mjölkföretagandet är en kontinuerlig verksamhet i det
avseendet att resultatet
går att mäta varje dag
i mjölktanken. Det
utmanar företagarens
förmåga att följa upp hur
produktionen utvecklas
samt vidta åtgärder för
att nå uppställda mål.
Att nyinvestera i en
mjölkproduktionsanläggning kräver betydande
belopp och kravet på
egen insats är en stor
finansiell utmaning. Att
successivt köpa in sig i
ett mjölkföretag som planerar ett ägarskifte kan
vara ett effektivt sätt att
bygga upp eget kapital
och kompetens.
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Som nötköttsproducent kan du vara små- eller
storskalig, ekologisk eller konventionell, sälja
djuren till slakterier eller kött direkt till konsumenter.
FYRA SNABBA OM NÖT!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Stort potential. Konsumenterna visar allt
större intresse för svenskt nötkött med
stigande priser som följd. Låg antibiotikaanvändning och bra djurvälfärd driver den
ökande efterfrågan. Potentialen för svenskt
nötkött är stor eftersom drygt hälften av
det nötkött vi äter importeras, uteslutande
från andra EU-länder och främst från
Irland.
För att starta nötköttsproduktion behöver du tillgång till betesmark, djurstallar
och åkermark. Förprövning ska sökas hos
länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga
om eller bygga till djurstallar. Att göra en
affärsplan med kalkyler för egen del och
för finansiärer är en viktig del i företagandet.
Stor eller liten? Driftsformerna skiljer
sig mellan olika nötköttsföretag. Allt
från intensiv uppfödning av tjurkalvar på
stall, till dikor där man ofta har mycket
betesmark. Företagaren kan ha en stor
heltidsbesättning med flera hundra djur
eller en mindre besättning och vara
deltidsbonde.
De flesta nötköttsproducenter säljer
djuren till slakt eller som livdjur till andra
uppfödare. Alltfler vidareförädlar också
råvaror för att nå konsumenten direkt.
Köttlådor med olika styckningsdetaljer
säljs till privatpersoner. Av all slakt av
nötkreatur är 14 procent ekologiskt uppfödda djur.
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Lönsamhet och investeringar. Priserna på
nötkött har sedan 2015 varit högre i Sverige än i EU. Det beror på att konsumenterna upplever ett mervärde för svenskt
nötkött och att svenskmärkningen har ökat
möjligheten att välja svenskt.
Foderkostnaden låg i genomsnitt på 19
kronor per kilo medan intäkten per kilo
var över 40 kronor under 2017. Marginalen, med hänsyn till inköp av kalv, är idag
13 kronor per kilo att jämföra med knappt
5 kronor under 2014.
God investeringsvilja. Lönsamhet och
investeringsvilja är betydligt högre än
genomsnittet för de gröna näringarna. Man
tror på fortsatt god lönsamhet och varannan företagare är villig att investera, främst i
djurstallar, stallutrustning samt åker- och betesmark. Var åttonde överväger att investera
i marknadsföring via sociala medier, egen
hemsida eller bygga ett eget varumärke.
Branschen har varit underinvesterad i
flera år men de goda priserna och marginalerna sedan 2015 ledde till ett ökat antal
förprövningar för ungdjurs- respektive
dikoplatser under 2016. Antalet sökta
dikoplatser tyder på en fördubbling av
investeringstakten.
Styrkor och svagheter. Den svenska
nötköttsproduktionens goda djuromsorg
och restriktiva användning av antibiotika är
en styrka på hemmaplan och avräkningspriserna hos slakterierna har sedan 2014
stigit jämfört med övriga EU. Branschen
har många deltidsföretagare och ett stort
behov av ägarskiften och rationalisering
för att fortleva och utvecklas.
Möjligheter och hot. Det miljövänliga
svenska nötköttet har stora möjligheter
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RÅDGIVAREN!
Är du inttresserad av att
starta ett lönsamt och
hållbart nötköttsföretag
i framtiden? Här är fyra
goda råd:
1. Gör en affärsplan!
Val av produktionsmodell, planerad arbetsinsats, tänkt lönsamhet
etc.
2. Prata med rådgivare!
Diskutera affärsplanen
med olika rådgivare inom
slakt, växtodling och
ekonomi.
3. Kontakta banker!
Diskutera finansieringslösningar med minst två
olika banker.
4. Ha koll på produktionen! Följ upp produktionen genom att kontrollera tillväxt på slaktdjur,
foderförbrukning och
ekonomiskt resultat.

Källa: Pernilla Salevid
LRF Konsult.
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STYRKOR
Hög djurvälfärd.
Lägst antibiotikaanvändning i EU.
Goda förutsättningar
för gräsbaserad
djurproduktion.

MÖJLIGHETER
Ta andelar av import.
Svenska konsumenter vill köpa svenskt.
Svenska nötkreaturs
bidrag till miljömål.
Export av nischprodukter.

SWOT. Nötköttsproduktionen har medvind.
Lönsamhet och investeringar ökar.
Branschen har många
mindre deltidsföretagare
som behöver ägarskifta
men det är osäkert om
det finns någon att skifta
de små enheterna till.
Ökad regelbörda försvårar företagandet. Den
består bland annat av
krav på dokumentation
och oro för sanktioner
till följd av att ha missat
regler.
Fortsatt stabil efterfrågan i Sverige ger
tillsammans med export
av nischprodukter ökade
möjligheter, medan
köttskatt ses som hot.
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SVAGHETER
Många små företag
utan arvtagare.
Många små enheter
med mindre rationell
drift.

HOT
Ökad lågprisimport
till följd av nya
handelsavtal.
Sjunkande priser vid
en ökad produktion
av nötkött i Sverige.

att utvecklas till följd
av stärkta priser av den
inhemska efterfrågan.
Dessa möjligheter har
företagarna redan reagerat på genom ökade
investeringsplaner.
Hot för verksamheten
är ökad lågprisimport
från Sydamerika vid ett
eventuellt avtal mellan
EU och Mercosur (Sydamerikansk tullunion).

Importen minskade.
Under 2014 och 2015
ökade andelen svenskt nötkött i samband
med en ökad efterfrågan. Samtidigt minskade importen. Ökad medvetenhet hos
konsumenter om hög antibiotikaanvändning till lantbrukets djur gynnar efterfrågan på svenskt nötkött eftersom Sverige
har den lägsta antibiotikaanvändningen
inom EU.
Sedan EU-inträdet fram till 2014–2015
minskade Sveriges produktion av nötkött.
Den svenska andelen av totalförbrukningen föll från närmare 90 procent 1995 till
51 procent 2013, vilket berodde på ökad
import och minskad svensk produktion.
Bra priser driver tillväxt. Dagens höga
lönsamhet och investeringsvilja, samt en
uppbyggnad av kreatursbesättningarna,
gör att den svenska produktionen kommer
att öka. Den svenska produktionens andel
av totalförbrukningen kommer troligen att
öka, åtminstone så länge priserna utvecklas
gynnsamt.
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Då passar
nöt extra bra!
GILLA DJUR! Är du intresserad av att arbeta med
djur och har tillgång till
betesmark men också
åker för grönfoderproduktion så är nötköttsproduktion ett bra alternativ.
Nötkött passar dig
som vill vara delaktig i en
hållbar bransch med stor
hänsyn till djurvälfärd,
djurhälsa och prioriterar
låg antibiotikaanvändning.
AFFÄRSPLAN VIKTIG.
Det är viktigt att göra
marknadsanalys och
affärsplan för att bygga
en lönsam verksamhet.
För att sälja köttlådor
behövs säljkanaler som
går utanför vänskapskretsen. Har du en storskalig
produktion kan handel,
kommuner och grossister
vara intresserade.
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Pälsdjursuppfödning för produktion av skinn
sker i Sverige idag endast med minkar. De
skandinaviska skinnen är kända för sin goda
kvalitet och säljs framförallt till Kina.
Stor efterfrågan. I Sverige finns det idag
knappt 80 minkuppfödare som är medlemmar i intresseorganisationen Svensk Mink.
Uppfödarna finns i kluster i Blekinge, östra
Skåne, Skaraborgstrakten och i mellersta
Småland.
Minkarna föds upp i klätterburar i skugga under tak. Strategierna för utfordring
skiljer sig åt mellan gårdarna men oftast
är det blötutfodring två till tre gånger per
dag.
Minkfoder består av slaktbiprodukter, fisk, spannmål med mera. I Sverige
används endast färskt foder som antingen
produceras på gårdarna eller levereras
från centralkök på daglig basis. Svenska
minkbönder tar hand om runt 40 000 ton
biprodukter årligen. Biprodukter från
minknäringen blir till biobränsle och fjärrvärme. 100 procent av minken används.
Naturlig parning. Gårdsminken tillbringar
drygt 80 procent av tiden i sin bolåda, något som även gäller för vilda minkar. Minken paras på naturlig väg då den brunstar
i början av mars, och får sedan i snitt 5 till
6 valpar i april-maj som växer till sig under
sommaren. I november sker pälsningen.
Valparna hålls i par eller grupper efter
avvänjning. De stannar hos honan så länge
de diar och avvänjs sedan mellan 8 och 10
veckors ålder. Vid tre till fyra veckors ålder
börjar de äta fast föda. En person kan övervaka parningen av cirka 2 000 minkhonor.
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Lönsamhet och investeringar. Priserna på
minkskinn kan variera mycket. I början av
hösten 2017 såldes skinnen för omkring
300 kr per styck med möjlighet till påslag
på 10 till 15 procent beroende på kvalitet.
Priserna har varit låga en tid till följd av
överproduktion. Detta eftersom det skedde
en tredubbling av produktionen på bara
några år som en följd av att priserna per
skinn var uppe i nästan 800 kronor runt år
2013.
Branschen producerar omkring en
miljon skinn per år. Vid aktionerna i Köpenhamn, Copenhagen Fur, sätts priserna
på skinn från svenska minkar. Omkring
90 procent av skinnen går idag till Kina.
Sverige tillsammans med Danmark är
kända för sin kvalitet och får bäst betalt i
världen. Detta tack vare att det finns goda
kunskaper i branschen samt höga krav
på djurhållningen. Djur som mår bra får
tjockare och finare päls.
Lång erfarenhet. Det finns några nystartade minkuppfödare men många har
hållit på mer än 20 år. Det har pågått en
strukturrationalisering som lett till större
enheter. De företag som avvecklats har
tagits över av de som fortsatt. Det är vanligt
att minkuppfödarna bedriver annan
lantbruksverksamhet parallellt. Det finns
intresse bland en del lantbrukare att starta
uppfödning eftersom lönsamheten är god.
Styrkor och svagheter. Efterfrågan på päls
har aldrig varit större och priserna är på
väg uppåt efter några år av sämre priser.
Det nordiska klimatet lämpar sig bra för
uppfödning av mink eftersom det finns få
sjukdomar. När djuren mår bra blir pälsarna fina och håller god kvalitet. Eftersom
pälsarna säljs på en global marknad där
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RÅDGIVAREN!
Är du nyfiken på pälsdjursuppfödning och
siktar på att driva ett
lönsamt företag? Här är
fyra goda råd:
1. Informera dig!
Kontakta branschorganisationen där finns ett
starkt nätverk som kan
bidra med information
och kunskap.
2. Kolla fodertillgången!
Har du tillgång till strö
och foder? Utred närhet
till anläggningar som ger
tillgång till exempelvis
slaktrester.
3. Sprid risker! Priserna
på minkskinn kan variera
väldigt mycket och det är
därför viktigt att du har
möjlighet att hantera de
ekonomiska påfrestningar som kan uppstå
till exempel genom att
sprida riskerna och
kanske ha någon annan
parallell verksamhet.
4. Lär känna minken!
Det är viktigt att lära sig
förstå minken och dess
behov, vid vissa tillfällen
krävs det större arbetsinsatser som kan kräva
extra resurser.
Källa: Johan Dalén,
Svensk Mink.
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STYRKOR
Mycket god
lönsamhet.
Stark efterfrågan.
Bra kvalitet tack vare
god djurvälfärd.
Gott hälsoläge.

MÖJLIGHETER
Sverige känt för
hög kvalitet.
Naturmaterial ej
syntetiskt petroleumbaserat.
Utnyttjande av slaktbiprodukter som foder.

SWOT. Allmänheten har
starka uppfattningar om
pälsdjursuppfödning och
branschen har arbetat
hårt med djurvälfärden.
De senaste åren har
branschen investerat för
att klara de nya kraven
samtidigt som det funnits ett överskott av päls
på marknaden.
Nu när överskottet
verkar ha försvunnit
finns möjlighet till större
intäkter som kan hjälpa
till att bära upp de större
investeringar som krävs
för att leva upp till nya
lagkrav. Politiken kan
komma att ändra sig
i framtiden till följd av
djurrättsorganisationers
lobbyarbete och det
skapar en osäkerhet i
branschen.
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SVAGHETER
Svårt att påverka
priset, styrs av
världsmarknaden.
Kan vara svårt
att få tag i foder.

Kina dominerar finns
det risk för snabba
prissvängningar.

Nya regelverk. Ett ökat
intresse för naturmaterial kan göra att fler väljer
päls framför konstgjorHOT
da alternativ baserade
Snabbt svängande
på fossil olja. Diskuspriser.
Starkt fokus
sionen om mikroplaster
från djurrättsi havet från syntetiska
organisationer.
textilier skulle kunna
Allmänhetens
ge ett ännu starkare
uppfattning.
intresse. Den politiska
osäkerheten är stor
där några EU-länder infört regelverk som
omöjliggör en konkurrenskraftig pälsdjursuppfödning.
Marknaden. De svenska minkuppfödarna
arbetar mycket med djurvälfärden och
prioriterar kommunikation kring denna.
Vid årsskiftet 2012/2013 trädde en ny
djurskyddslag för minkuppfödningen i
kraft. Branschen var positiv till detta och
finansierar själva forskning för att förbättra
djurskydd och djurhälsa. Sveriges goda rykte
ligger i att djuren trivs, mår bra och tack
vare det får fin päls av god kvalitet. Certifiering är ett måste för att kunna sälja skinnen.
Djurrättsaktivism är ett problem som
pressar branschen. Ett nytt grepp som
tagits av Svensk Mink är att bjuda in till
öppen minkgård. Evenemangen har dragit
mer besökare än väntat och fått många
positiva reaktioner. Enkätundersökningar
som genomförts i samband med öppen
minkgård har visat att öppenhet och transparens är rätt väg att gå.
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Då passar pälsdjur extra bra!
KOMPLEMENT. Minkuppfödning kan vara ett
komplement till annat
lantbruk. Under vissa
perioder av året krävs en
stor arbetsinsats och det
är bra om du har vana av
djuruppfödning.
Minkarna kräver daglig
tillsyn. Arbetstopparna

sker under tidig vår och
senhöst. Mink kan därför
kombineras med exempelvis växtodling som kräver
mindre insatts under den
tiden av året.
VÄRDEFULL GÖDSEL. Det
finns utbildningskurser
och nätverk
75för erfaren-

hetsutbyte för den som
vill komma in i branschen.
Närhet till anläggningar
som kan ge foder i form
av restprodukter från
industri är en fördel. Minkgödseln har bra näringsinnehåll vilket gör den till ett
eftertraktat gödselmedel i
växtodlingen.
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KYCKLING

Kyckling fungerar på de flesta typer av gårdar
och passar för den som gillar djur och har
intresse för teknik. Oftast krävs kontrakt med
ett slakteri som inte ligger för långt från gården.
FYRA SNABBA
OM KYCKLING!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Framtidstro. Kycklingproduktionen är en
bransch i stadig tillväxt både i Sverige och
i andra länder. Framtidstron i kycklingproduktionen är exceptionellt god jämfört
med andra delar av jordbruket. På frågan
om hur lönsamheten i produktionen
upplevs svarar samtliga tillfrågade kycklinguppfödare att den är ”mycket god” eller
”ganska god”.
Kontraktsproduktion. För att producera
kyckling behövs nästan alltid kontrakt med
ett slakteri. De flesta slakterier är medlemmar i Svensk Fågel, som är navet i kycklingproduktionen i Sverige. Ett sätt att nischa
sig som kycklingproducent kan vara att
producera till exempel en tyngre kyckling
eller en som utfodrats med ett speciellt
foder och marknadsföra sig direkt mot en
lokal konsumentmarknad eller till köpare
inom handel eller restaurang. Ekologisk
kyckling utgör i dag knappt två procent av
totalproduktionen. Ett kontrakt med något
av de två företag som marknadsför ekokyckling krävs för en större satsning. Andra
nischade produkter marknadsförs också
av någon av de stora aktörerna i kycklingbranschen, till exempel majskyckling och
långsamtväxande kycklingar.
Fler omgångar. I dag finns det två olika
kläckerier som levererar daggamla kycklingar till uppfödare. Alla kycklingar i
traditionell produktion slaktas när de är 30
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till 36 dagar gamla. En 36 dagar gammal
kyckling väger drygt två kilo. Slaktåldern
styrs av vilken slaktvikt man vill uppnå. Det
kan vara små grillkycklingar eller stora som
går till förädling. Efter utslaktning tvättas
och rengörs stallen inför nästa omgång.
Under loppet av ett år kan en uppfödare
ha från 7 till 8,5 omgångar beroende på
hur tunga kycklingar slakteriet vill ha. Omgångsproduktionen är framför allt viktig
för smittskyddet men ger också ett stabilt
kassaflöde för lantbrukaren.
I takt med marknaden. Kycklingproduktionen har under lång tid vuxit i takt med
marknaden. Eftersom producenterna har
konfidentiella kontrakt med sina slakterier
finns det inga tillgängliga prisnoteringar
på kycklingkött. Därför byggs det också
mycket sällan nya kycklingstallar på spekulation. När en producent har fått kontrakt
med ett slakteri tar det två till tre år av
tillståndsprövningar och byggande innan
produktionen kan komma igång.
En central del i det dagliga arbetet i
produktionen är att styra klimatet inne i
stallen och följa utfodringen och tillgång
till vatten med hjälp av mätinstrument och
datorer. Kycklinguppfödarna jobbar med
små djur och små toleranser i de parametrar som styr djurens hälsa och tillväxt.
Styrkor och svagheter. Utmärkande för
svensk kycklingproduktion är att det är en
tajt bransch med cirka 200 producenter
(inklusive uppfödare av föräldradjur).
Svensk Fågel är en branschorganisation
som har medlemmar i hela värdekedjan.
Branschen har en rad övervaknings- och
kontrollprogram kopplade till djurvälfärd och smittskydd. Dessa ska säkerställa
att produktionen fungerar bra på går-
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RÅDGIVAREN!
Har du lust att satsa på
produktion av kyckling
och driva ett lönsamt
lantbruksföretag? Här
är några goda råd.
1. Kontakta ett slakteri.
För att producera
kyckling behöver du en
kontakt med ett slakteri.
2. Besök en uppfödare.
På Svensk Fågels hemsida finns det information om olika grupper
uppfödare.
3. Lär dig produktionen.
Följ en omgång (eller
gärna flera) hos en producent från förberedelser till insättning, genom
hela produktionen och
gärna också hela vägen
till slakteriet.
4. Lär dig tekniken.
Kycklingproduktionen använder många tekniska
lösningar för bland annat
styrning av klimatet i
stallarna, utfordring och
vatten.
Källa: Jenny Andersson,
kycklinguppfödare,
Bankebergs gård, Kalmar.
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STYRKOR
Kycklingar är bra
foderomvandlare.
Köttet är klimatsmart.
Branschen har
kontrollprogram för
djurvälfärd.
Fysisk lätt produktion.

MÖJLIGHETER
Fortsatt potential för
ökad produktion.
Ökad export av
kycklingfötter och
-vingar till Asien och
biprodukter till sällskapsdjursfoder.

SWOT. Kycklingproduktionen har fortfarande
medvind även om ökningen i konsumtionen
har planat ut något.
Kycklingar är effektiva
foderomvandlare och kan
därför sägas ge det mest
klimatsmarta köttet.
Högre priser på foder är
ett hot mot produktionen, som är beroende av
fabrikstillverkat färdigfoder. Många producenter
fodrar med hemmaproducerat vete kombinerat
med inköpt koncentrat
och lyckas bra med det.
Att använda hemmaproducerat foder är dock
svårt och kan medföra
en större risk för att få in
smittor.
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SVAGHETER
Dyra kontrollprogram
kan bli problem om
marknaden faller.
Utsatt för prisrisker
kopplade till fodret.
Framtida konsumenters preferenser.

HOT
Dyrare foder.
Sjukdomar i annan
fjäderfäproduktion kan drabba
kycklingbesättningar
som hamnar innanför
spärrområdet.

darna och är trygg för
konsumenterna. Vissa
kontrollprogram är lagstadgade, till exempel
för salmonella, campylobacter och fothälsa. En
skillnad mellan kyckling
och andra djurslag är att
kycklingproduktionen
inte omfattas av statlig
salmonellagaranti. Istället skyddas uppfödarna
av en branschförsäkring
som man själva tvingas
bekosta.

Klimatsmart kött. Kycklingarna är effektiva foderomvandlare. Uttryckt i kilo
koldioxidekvivalenter per kilo kött släpper
produktionen ut minst mängd klimatgaser
i svensk husdjursproduktion. En osäkerhet
på lång sikt är om kommande generationer av konsumenter kommer att vilja äta
lika mycket kött som i dag.
40 procent import. Konsumtionen av
kyckling har ökat 3 till 5 procent per år
de senaste åren, och förväntas fortsätta i
samma takt. Av den totala kycklingkonsumtionen i Sverige är 40 procent import
från ett antal olika länder som Danmark,
Tyskland, Polen och Thailand. Det importerade kycklingköttet används i första hand
i storkök och restauranger.
Sverige exporterar kycklingfötter och
–vingar till länder i Asien där det finns en
tradition att äta dessa delar av kycklingen.
Branschen exporterar också biprodukter
från kycklingslakten till sällskapsdjursfoderindustrin. Det finns fortfarande en
potential att öka exporten så att alla delar
av kycklingen kommer till användning.
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Då passar
kyckling
extra bra!
KRETSLOPP! Kycklingar
passar för alla typer av
gårdar och kan fungera
bra i ett kretslopp på
gården och lokalt. Har
du en växtodling får du
inte bara tillgång till
värdefull kycklinggödsel,
som också är efterfrågad
utanför gården. Du kan
också använda eget vete
som foder till kycklingarna kombinerat med
inköpt koncentrat, och
du kan använda halm
till uppvärmningen av
kycklingstallen.
UPPVÄRMNING. Har du
egen skog kan du fylla
värmepannan med flis
från skogen. Ett extra
plus i kanten får den
som bor riktigt nära ett
kycklingslakteri. Då blir
transporterna inte så
långa vilket också är
positivt för djurvälfärden.
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Strutsen är ett stort djur som kräver utrymme,
stora hägn och höga stängsel. Djuren ger ett
exotiskt inslag på gården, perfekt om du tar
emot gårdsbesök och säljer köttet i egen butik.
Stora djur som kräver utrymme. En strutstupp kan bli upp emot 2,4 m hög och väga
runt 180 kg, det är stora kraftfulla djur som
kräver både hägn med ordentliga stängsel
och ett skydd att gå in i där det är högt i
tak. Ofta kan befintliga lokaler på gården
göras om för strutsuppfödning.
När du startar din farm är stängsel den
stora kostnaden. Man behöver ha minst 1,6
meter högt staket som är bra spänt så att
strutsarna inte kan fastna eller skada sig.
Innan du startar strutsfarm är det ett krav
från Jordbruksverkets att du gått en utbildning i uppfödning och skötsel av strutsfågel. Kurserna anordnas av Sahlins struts i
Borlänge, www.sahlinsstruts.se.
Starta med 10-20. Lättast är att börja med
10-20 stycken sex veckors gamla strutskycklingar, som man köper in på sommaren.
Vid den åldern behöver de inga värmelampor, kan redan äta och gå på strö.
Strutskycklingar äter ofta strutskycklingfoder, finhackat hö och ska även ha
tillgång till grovfoder. De behöver dessutom mineraler då deras ben lätt bli sköra.
Större kycklingar och unga strutsar går
ofta ute och betar, som kompletteras med
grovfoder. För att muskelmagen ska mala
maten behöver alla strutsar stenar. Storleken på stenarna ska vara som deras klor.
Vid 12-14 månaders ålder skickas de till
slakteri eller slaktas på gården. Gårdsslakt
är att föredra då djuren annars kan stres-
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sas. Slakten sker med hjälp av elchock och
avblodning, och allt ska gå så snabbt att
djuret inte uppfattar vad som händer.
Lönsamhet och investeringar. En affärsplan är alltid till stor nytta, men i en
så nischad näring som strutsuppfödning
blir den extra viktig. Att tidigt etablera
försäljningskanaler för strutsköttet och
produkter som ägg, fjädrar och skinn är
avgörande för att nå lönsamhet.
Även om det är brist på svenskt strutskött, så kan det vara svårt att få köttet sålt
med marginal om man inte når en kundkategori som är villig betala lite mer per kilo
än för exempelvis gris och kyckling. Det
kan vara klokt att sälja via en saluhall.
Styrkor och svagheter. Strutskött är ett
hälsosamt alternativ till andra köttprodukter, eftersom det är lågt i fett och kolesterol. Samtidigt är det ett rött kött, med
konsistens och smak av nötkött och vilt,
vilket många anser ger smakfördelar.
Den mångsidiga strutsen ger, förutom
kött, såväl ägg som skinn och fjädrar. Den
är dessutom ett exotiskt inslag i Sverige,
vilket kan lockar många till gården om du
väljer att ta emot besök.
En svaghet är att det kan vara svårt
att hitta rätt försäljningskanaler. Det går
utmärkt att sälja i egen gårdsbutik men det
kräver marknadsföring och försäljningskompetens. Vill du inte sälja själv finns
uppköpare som kan sälja ditt kött vidare.
Möjligheter och hot. Andelen hälsomedvetna konsumenter blir allt fler och
efterfrågan på det hälsosamma strutsköttet
torde öka. Potentialen att producera mer
svenskt strutskött är stor, då 95 procent
importeras från Sydafrika. Utmaningarna
handlar om att bli tillräckligt stor för att
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RÅDGIVAREN!
Är du nyfiken på strutsar och vill driva ett
lönsamt och hållbart
företag i framtiden? Här
är tre goda råd:
1. Hitta en mentor. Skaffa dig en mentor med
erfarenhet av djuren,
som kan ge rådgivning
och tips!
2. Äldre kycklingar. Små
strutskycklingar är söta,
men är man oerfaren är
det en fördel att köpa
cirka 6 veckor gamla
kycklingar första gången.
3. Starta långsamt.
Smyg igång, det tar tid
och kostar pengar att
få upp hägn. Satsa på
kvalitet som håller för
dessa stora fåglar.
Källa: Sarah Ericson,
Svensk Struts.
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Då passar struts extra bra!
STYRKOR
Mångsidigt djur som
ger många produkter.
Hälsosamt kött.
Klarar svenskt klimat.
Befintliga stallar och
marker kan användas.
Inte så arbetsintensiv.

MÖJLIGHETER
Hälsomedvetna
konsumenter.
Potential att producera mer svenskt.
strutskött (95%
importeras).

SWOT. Strutsen klarar
svenskt klimat väl.
Djuren kan hantera
temperaturväxlingar på
+20 grader till – 20 grader under ett dygn. Din
fantasi är det enda som
sätter gränser för vilka
produkter du kan få ut,
allt från kött och fjädrar
till lampor av strutsägg
och hudvårdsprodukter
av strutsolja.
Tillväxten av nya
strutsfarmare är låg,
vilket är såväl en svaghet som ett hot för
hela branschen. Det
faktum att det knappt
forskas på struts och att
lantbruksskolorna inte
utbildar gör att näringen
tappar kompetens.

SVAGHETER
Få nya företagare
som startar.
Att vara aktiv i hela
kedjan är krävande.
Försäljningskanaler.
Otydlig lagstiftning
hindrar utveckling.

HOT
Smittrisk.
Brist på forskning.
Djurskyddsinspektörer och
tjänstemän som
saknar kunskap om
struts.

kunna levererar stora
volymer och nå goda
marginaler. Ovanan hos
den svenska konsumenten att äta struts kan ses
som ett hot. Vid all fågelproduktion är smittor
som fågelinfluensa och
salmonella också ett hot.

Marknad. Efterfrågan
på strutskött finns
både i Sverige och
omvärlden. Cirka 90–95
procent av all strutskött som produceras
i världen kommer från Sydafrika som har
stora strutsfarmar 20 000–40 000 individer,
vilket kan jämföras med en stor strutsfarm
i Sverige på cirka 200 djur. Sydafrika har
dock haft problem med fågelinfluensan.
Nu ökar produktionen av struts i Iran.

EXOTISKT INSLAG. För dig
som är kreativ finns det
många möjligheter att ta
fram olika produkter från
strutsen. Är du dessutom
intresserad av turism ger
strutsen goda möjligheter
att ta emot gårdsbesök,
vilket du förslagsvis kombinerar med försäljning av
strutsprodukter.
Strutsuppfödning liknar
på många sätt nötköttseller lammuppfödning, och

kan vara ett bra komplement till dessa om man
inte vill satsa helhjärtat på
struts från början.
HELA KEDJAN. Vill du inte
själv förädla produkter
från strutsen finns det
andra som kan köpa,
förädla och sälja vidare.
Du kanske enbart vill
föda upp kycklingar eller
enbart slaktdjur. Eller
så vill du satsa på hela

Egen försäljning. I Sverige väljer många
företagare att sälja köttet via egen gårdsbutik, till hotell, kursgårdar och restauranger
i närområdet. För att sälja till restauranger
krävs en större andel kött samt logistiklösningar, vilket ofta kräver något större
strutsföretag. Mindre företag säljer mer
direkt till privatpersoner via gårdsbutiker
eller reko-ringar. Reko-ringarna innebär att
köttet är förbeställt och fakturerat, därefter
åker säljaren ut till en bestämd plats för att
lämna varorna. Man sparar tid och slipper
betala en avgift för en marknadsplats.
Priset till konsument ligger på 500 kr
per kilo för filé och 200 kr för färs. Allt fler
konsumenter köper också levern som anses
vara en fin del och kan jämföras med gåsleverns exklusivitet. Sydafrikanskt strutskött
kostar ungefär hälften så mycket.
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produktionskedjan, från
foderproduktion och
kläckeri till avel, slakt och
försäljning av kött. Oavsett
vilken kombination du
väljer är det viktigt att göra
sin affärsplan och vara
påläst och kunnig. Räkna
med att få söka mycket
information på egen hand,
ofta från strutsfarmer i
andra länder, då det finns
få svenska exempel och
utbildningar.
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Sverige har generellt goda förutsättningar för
fiskodling. Som komplement till lantbruk är det
möjligt att etablera landbaserad fiskodling som
kan ge alternativ användning för gamla stallar.
FYRA SNABBA
OM VATTENBRUK!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Odla fisk och skaldjur. Nästan hälften
av all fisk som konsumeras i världen är
numera odlad. Sverige har gott om vatten
på de flesta platser. Vattenbruket innefattar odling av bland annat fiskar, musslor,
kräftdjur och alger. Det finns företag som
odlar direkt för konsumtion men även de
som producerar fisk för utsättning.
Den vanligaste fisken för odling i Sverige
är regnbågslax och röding men intresset
för att odla andra inhemska arter till exempel abborre och gös samt mer exotiska
fiskar ökar i och med utvecklandet av
inomhusodling.
Stora dominerar. Den största delen av
fiskodlingen sker i flytande nätkassar av
ett fåtal större företag som var och en
producerar över 500 ton per år. Det finns
odlingar i hela landet i så väl kustområden som i inlandet. Den undersökning
som ligger till grund för de uppgifter som
presenteras i detta kapitel har genomförts
bland både små och stora odlare.
Det finns ganska många företag som odlar kräftor medan musselodlarna är relativt
få. Odling av alger är fortfarande en liten
verksamhet men faller inte heller inom
samma regelverk. Intresset för landbaserad
fiskodling ökar. RAS (Recirculating Aquaculture Systems) innebär odling i ett slutet
system där vattnet återanvänds. Tekniken
ger större möjlighet till kontroll av näringsläckage och minskad risk för utsläpp.
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Lönsamhet och investeringar. Intresset
för vattenbruk har vuxit mycket de senaste
åren och det startas allt fler nya företag. År
2009 presenterade regeringen en utredning som pekade på en stor potential för
branschen att utvecklas i Sverige.
Många av dagens vattenbruksföretag har
varit verksamma i mer än 20 år. Det är i huvudsak familjen som står för arbetsinsatsen
och många är deltidsverksamheter. Men
om man ser till volym av odlad fisk så sker
över 97 procent av produktionen i företag
som har i snitt 20 anställda.
God lönsamhet. Tre fjärdedelar av de
större vattenbrukarna tror på god lönsamheten de närmaste tre åren. Åtta av tio
uppger att de planerar att investera inom
tre år. De flesta uppger att de genomför
investeringar med egna medel.
Var femte företagare vill sälja sina företag de kommande fem åren. Bland LRFs
medlemmar i branschen, som tillhör de
mindre företagarna, upplevs lönsamhet
och investeringsvilja svagare än bland de
större som dominerar branschen.
Lönsamheten i landbaserad odling är
en utmaning. RAS-tekniken är positiv ur
miljösynpunkt men kostar mycket. De producenter som finns i dag är småskaliga.
Styrkor och svagheter. Det finns gott om
vatten och mark i Sverige för att starta upp
vattenbruksverksamhet. Det finns även
tomma lokaler för den som är intresserad
av att satsa landbaserat. Det finns duktiga
animalieproducenter som kan använda
delar av sin kunskap inom vattenbruket.
Möjligheter och hot. Efterfrågan på fisk
och lokalproducerat protein ökar. Med
hjälp av utvecklad teknik för landbaserad
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RÅDGIVAREN!
Är du nyfiken på fiskodling som heltidsjobb
eller komplement till
nuvarande verksamhet?
Här är fyra goda råd:
1. Kolla läget! Ta tidig
kontakt med Länsstyrelsen i det län där du vill
verka för att få tips om
lämplig lokalisering och
odlingsinriktning.
2. Informera! Vill du på
sikt odla storskaligt kan
det vara bra att söka
tillstånd för måltonnaget
direkt så inte utveckling
av företaget begränsas i
framtiden. Sprid information till allmänhet för att
finna förståelse för dina
idéer.
3. Överväg småskaligt!
Om du är intresserad
kassodling är det lättare
att starta en anläggning
som förbrukar mindre än
40 ton foder per år då
dessa i normala fall inte
behöver ett miljötillstånd.
4. Läs på! För att lyckas
med en land-baserad
odling krävs det mycket
kunnande om odlingsteknik såväl som marknadsföring av produkternas
mervärden.
Källa: Veronica Andrén,
samordnare vattenbruk,
Jordbruksverket.
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STYRKOR
Stor efterfrågan.
Mycket stor efterfrågan på sätt/sportfisk
Gott om vatten.
Kompetens.
Få sjukdomar och låg
antibiotikaförbrukning.

MÖJLIGHETER
Ökat sug efter nya
svenska proteinkällor.
Kan bli en del i den
cirkulära ekonomin.
Att svenska konsumenter byter lax mot
regnbågslax.

SWOT.En ökad
medvetenhet bland
konsumenter om
hållbarhet i vattenbruket
världen över talar för den
svenska odlingen. Men
det finns risk att det
faktum att många utav
våra vattendrag mynnar
ut i Östersjön som har
problem med näringsöverskott kan begränsa
hur mycket vattenbruk
som kan bedrivas.
Det är inte möjligt att i
närtid kunna konkurrera
med pris på importerad
fisk. Norge som också
har långa kuststräckor
har andra förutsättningar med närheten till
Atlanten.
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SVAGHETER
Restriktioner pga
näringsöverskott i
Östersjön.
Brist på bra lägen
för storskalig odling.
Landbaserad odling
dyr och krävande.

HOT
Komplicerade tillståndsprocesser och
regelverk
Restriktioner kring utsläpp/miljöpåverkan
Brist på kunnig
arbetskraft

odling skulle branschen
kunna förbättra lönsamheten. Men det krävs
att konsumenterna är
beredda att betala för
miljömässiga och etiska
mervärden. Eftersom
branschen är liten finns
det bristande förståelse
för dess utmaningar
och en risk att större
satsningar fastnar i
komplicerade och
långdragna tillståndsprocesser.

Marknad. Efterfrågan på fisk växer och
även medvetenheten om olika produktionsmetoder bland konsumenter. Marknaden för svenskodlad fisk domineras av
sex företag som producerar mer än 97
procent av volymen. Den svenska produktionen av matfisk från vattenbruk skattas
till 11 500 ton år 2016. Det sammanlagda
värdet av produktion från vattenbruk
för konsumtion skattas till 487 miljoner.
Produktionsvärdet på sättfisk var 67,5
miljoner kronor. Volymmässigt är vattenbruket mycket mindre än det konventionella fisket men värdemässigt är det mer
betydelsefullt eftersom fisken betingar ett
högre kilopris.
Nästan all regnbågslax som odlas i Sverige exporteras till Finland via Åland. Tyvärr äts inte så mycket regnbåge i Sverige.
Vi importerar däremot över 40 000 ton
norsk lax. Omkring 20 procent av den fisk
som odlas i Sverige är röding. Det svenska
vattenbruket borde kunna ta en större
marknadsandel.
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VATTENBRUK

Då passar vattenbruk extra bra!
STOR ELLER LITEN. Landbaserad odling kan passa
dig som har ett gammalt
stall och erfarenhet av animalieproduktion. Men för
att få lönsamhet behöver
du jobba mycket på att
marknadsföra mervärden
hos din produkt.
En storskalig odling

i kassar handlar om en
investering på många
miljoner och en stor del av
de lämpliga platserna är
upptagna. Möjligheten att
starta en medelstor odling
kan vara större.
KOMPLEMENT. En kassodling för att
93producera

upp till omkring 35 ton
fisk kan vara ett bra komplement till annan verksamhet och kräver inte
miljötillstånd. Det finns
utrustning för automatisk
utfodring, men det krävs
alltid daglig tillsyn för att
kontrollera utfodring och
vattenkvalitet.
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VILT I HÄGN GRÖN ENTREPRENÖR LRF

Av de företagare som håller vilt i hägn har de
flesta dov- eller kronhjort. Vilthägnen varierar i
storlek och företagen finns främst i Syd- eller
Mellansverige.
FYRA SNABBA
OM VILT I HÄGN!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Intresse för vilt, jakt och natur. Ett
intresse för natur och jakt är för många
drivkrafterna bakom att hålla vilt i hägn.
De flesta har dovhjort eller kronhjort men
det finns också möjlighet att ha exempelvis
mufflonfår, vildsvin, älg, hare, fjäderfä eller
björn.
Hjortföretagare säljer sina djur till
uppköpare och slakterier eller som kött
direkt till konsument. En förutsättning för
att bedriva verksamheten är att själv ha
vapenlicens och kompetensbevis för avlivning eller ha personal med den kompetensen. Företagaren behöver också tillgång till
anläggning för slakt och styckning.
Köttlådor mest lönsamt. De som har mindre hägn säljer ofta en större andel kött till
konsumenten medan större säljer mer till
uppköpare. Vissa slaktar och säljer köttet i
köttlådor, något som är mer tidskrävande
men mer lönsamt. Många företagare bedriver även jaktturism och träning av hundar
inför jakt.
Vårdar landskapet. Intresset för viltkött
har på senare år ökat både i Sverige och
i utlandet. I många fall baseras uppfödningen av vilt i Sverige på att djuren
utfodras med en stor andel vallfoder
och bete. Då djuren bidrar till att hålla
marker öppna och vårda landskapet är
det möjligt att ansöka om olika stöd från
Länsstyrelsen.
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Lönsamhet och investeringar. Har man
hjortdjur är det mer lönsamt att sälja dem
som livdjur till ett annat hägn än att slakta
och sälja köttet själv.
Den största kostnaden är stolpar och nät
för hägnen. Därefter kommer foder och
inhyrd arbetskraft.
Eftersom efterfrågan på viltkött har
ökat de senaste åren har också priserna
ökat. Viltuppköpare betalar i storleksordningen 50–55 kr per kilo hjortkött. Från
en dovhjort som levande väger 60 kilo får
man ut 30 kilo slaktad vikt. Slaktvikten för
kronhjort ligger mellan 50 och 70 kilo. Det
är oftast fördelaktigt att nischa in sig och
sälja till större städer där konsumenten är
villig att betala ett högre pris.
Stor import. Ungefär 90 procent av det
konsumerade viltköttet i Sverige importeras från Nya Zeeland. Svenska viltföretagare har en konkurrensfördel mot det importerade viltköttet och kan marknadsföra sig
som mer hållbara då fodret i de flesta fall
produceras utan mineralgödsel och ingen
antibiotika används i produktionen.
För att hålla en god lönsamhet gäller det
att ha djur med god härstamning vid start.
Det är också viktigt att nyttja sin mark på
rätt sätt för att öka produktionen och få en
bra viktuppgång på djuren.
Enligt Ipsos/LRF 2017 är lönsamhet och
investeringsvilja bland viltföretagare lägre
än genomsnittet för de gröna näringarna.
Man bedömer att lönsamheten kommer bli
bättre på tre års sikt än i dag.
Styrkor och svagheter. Svenskt hjortkött
är näringsrikt, har låg kolesterolhalt och är
producerat utan användning av antibiotika. Andra styrkor är att djuren håller
landskapen öppna och att verksamheten
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RÅDGIVAREN!
Är du intresserad av att
bedriva hjortuppfödning
i hägn? Här är fyra goda
råd:
1. Läs boken! Beställ
boken ”Hjortar som betesdjur” från Riksförbundet Svensk Hjort och läs
den grundligt. Se www.
svenskhjort.se
2. Gå kursen! Anmäl dig
till en hjortkurs. Ordnas
ibland som distanskurs
på Naturbruksgymnasiet
i Svenljunga. Det finns
även utbildningar på högskolor eller hos privata
utbildningssamordnare.
3. Skaffa en mentor! Ta
kontakt med Riksförbundet Svensk Hjort för att
hitta några mentorer i
din hemtrakt.
4. Annat vilt? Om du är
intresserad av andra sorters vilt än hjortar, har
de olika länsstyrelserna
listor på olika hägn i sina
respektive områden. Till
dessa kan du vända dig
för att få mer information
om verksamheterna i
ditt län.
Källa: Björn Hallberg,
hjortföretagare och ledamot
i Riksförbundet Svensk Hjort.
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Då passar vilt i
hägn extra bra!
STYRKOR
Näringsrikt kött med
låg kolesterolhalt
Antibiotika används ej.
Landskapsvårdande.
Mindre arbetskrävande än annan
djuruppfödning.

MÖJLIGHETER
Sälja mer till
privatpersoner och
dagligvaruhandel.
Sälja skinn.
Profilera svensk hjort
som mera hållbar än
importerad.

SWOT. Att ha hjort i
hägn är mindre arbetskrävande än annan djuruppfödning, vilket är en
styrka. Många företagare
har även andra verksamheter. Eftersom de flesta
har djuren hägnade intill
gården är det lätt att
titta till dem.
En möjlighet är att
bereda och sälja skinn
från hjort. I dag finns
nästan ingen företagare
som tar tillvara på skinnet. Ett påtagligt hot
är att regelkrångel från
myndigheter försvårar
för nya företagare att
komma in i branschen.
Olika län har olika praxis
gällande tillstånd för vilt
vilket gör företagandet
oförutsägbart.

SVAGHETER
Myndigheter kan för
lite om hjort
Marknadsföring svårt att få ut priser
som gör viltföretagaget lönsamt.

HOT
Regelkrångel från
myndigheter.
Ingen ersättning vid
rovdjursattacker på
de inhägnade djuren.

inte är så arbetsintensiv.
En svaghet är att
branschen är liten
och därför negligeras
företagarna lättare av
myndigheter. Det kan
också vara svårt att nå
rätt marknad om man
inte har kontakterna.

Hållbart alternativ. En
ökande efterfrågan
på hjortkött skapar
potential för svenska
hjortföretagare att växa
på marknaden. Svenskt
viltkött ger konsumenten möjlighet att
välja ett hållbart alternativ. Regelkrångel
från myndigheter och en saknad av ersättning för skador eller förluster vid rovdjursattacker ses som hot.

EXTENSIVT. För företagare som vill ha en
mindre arbetsintensiv
verksamhet är hägnade
hjortar ett bra alternativ.
Kan man samtidigt
upprätthålla en god
standard på mark, foder
och utrustning har man
goda förutsättningar för
att skapa en lönsam
verksamhet. Att ha
exempelvis vildsvin eller
björn är mer arbetsintensivt och kräver tåligare

Marknaden. Efterfrågan på både svenskt
och utländskt viltkött är mycket stor.
Sverige importerar cirka 90 procent av allt
viltkött som konsumeras. Importen kommer nästan uteslutande från Nya Zeeland.
Produktionen av viltkött i Nya Zeeland har
avtagit något de senaste åren på grund av
en satsning på utökad mjölkproduktion.
Detta talar för att den svenska produktionen kan öka.
Antalet företagare med hägnat vilt har
de senaste tre åren ökat från cirka 350
företag till 380. Det beror på en ökad
efterfrågan på viltkött från restauranger
och privatpersoner delvis tack vare en
ökad uppmärksamhet i media i exempelvis
matlagningsprogram och i debatter om
djurvälfärd.
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hägn vilket kan kosta
mer.
STADSNÄRA. Har man
närhet till storstäder
finns möjligheter att sälja
sitt hjortkött till högre priser. Är man intresserad
av en hållbar produktionskedja som också tar
tillvara på djurets skinn
och ben så finns potential att nå en inhemsk
eller utländsk marknad
för att få ut ett mervärde
för produkterna.
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ÄGG GRÖN ENTREPRENÖR LRF

Som äggproducent kan du välja att vara
små- eller storskalig, ekologisk eller
konventionell. Äggkonsumtionen ökar och
dagens äggföretagare ser ljust på framtiden.
FYRA SNABBA OM ÄGG!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Små eller storskalig. Ägg kan produceras i
liten eller stor skala och i en rad olika koncept och byggnadslösningar. En ytterlighet
är att sälja direkt till konsument på en
lokal marknad. Då går det att ta mellan två
och fem kronor per ägg. Det motsvarar 35
till 80 kronor per kilo vilket är långt över
vad man får vid försäljning i större skala
till packerier. En småskalig produktion och
försäljning är dock betydligt mera arbetskrävande.
En annan ytterlighet är att bygga för tiotusentals höns och satsa på storskalig produktion med låga styckkostnader. Då handlar
det om investeringar i mångmiljonklassen
och en satsning i ett 20-årigt perspektiv.
Som man kan se på hyllan i butiken finns
det olika marknadssegment. Lägst prissatt
är ägg från höns i inredda burar och högst
ägg från certifierad ekologisk produktion.
De priser man som producent kan få ut
varierar mellan 11 och 23 kronor per kilo.
Priserna kan varierar mycket över tid beroende på tillgång och efterfrågan på olika
sorters ägg.
Som storskalig äggproducent är det
avgörande att få kontrakt med ett packeri
som köper äggen. Den som producerar i
mindre skala för en lokal marknad löper
oftast mindre risk för kraftigt sänkta priser
eftersom man då har en direkt relation
med slutkunden.
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Lönsamhet. Enligt en nygjord intervjuundersökning är såväl lönsamhet som
investeringsvilja högre bland de större
äggföretagen jämfört med de mindre.
Små äggproducenter säljer i högre
utsträckning direkt till konsument. De
större (över 30 000 höns) levererar mer via
storskaliga packerier. Men också stora äggproducenter säljer ofta via egen gårdsbutik
och marknader.
Foder till hönsen utgör cirka hälften av
de totala kostnaderna. Därefter kommer
byggnader som står för 20 procent. Den
som kan skaffa foder billigt och bygga till
låga kostnader har ett bra utgångsläge.
Försäljnings- och distributionskostnader
kan vara betydande för de som säljer direkt
till konsument.
Investeringsplaner. Av de som producerar
ägg i dag tycker 5 av 10 att de har god lönsamhet och lika många tror på en god lönsamhet i framtiden. De flesta sköter sina
företag inom familjen, och var sjätte tror
att de kommer att anställa. Ungefär hälften
överväger att investera de närmsta tre åren.
Jordbruksverkets statistik över planerade
nybyggnationer bekräftar att många redan
är igång med projekteringen. Tre av tio
planerar att överlåta sin verksamhet inom
de närmsta fem åren, var femte kommer
att sälja till någon utanför familjen.
Styrkor och svagheter. Den svenska äggbranschen har flera styrkor. Friheten från
salmonella nämns ofta, även om den hotas
av att andra länder börjar uppnå liknande
status. Den som säljer i större skala möter
en marknad med relativt få aktörer både
bland de som ska köpa äggen och de som
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som siktar på
att driva ett lönsamt
och hållbart företag i
framtiden och har lust
att satsa på äggproduktion? Här är några goda
råd:
1. Hitta kunder! Om du
vill starta storskaligt, så
ta kontakt med äggpackerier. Vill du sälja äggen
själv behöver du göra en
marknadsundersökning.
2.Utbilda dig!
Medverka på utbildningar, producentträffar,
erfagrupper och andra
möten som erbjuds.
3. Lär dig tekniken!
Lär dig sköta och justera
din tekniska utrustning,
framför allt ventilationen.
5. Fixa stallklimatet!
Sköt om din ströbädd
för att minska risken för
golvägg och för att få ett
bra stallklimat
4. För journaler!
Med hjälp av noggrann
journalföring får du tidigt
indikationer på om något
inte är som det ska i din
flock. Använd någon typ
av produktionsuppföljningsprogram.

Källa: Astrid Lovén Persson,
Svenska Ägg.
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STYRKOR
En bransch
välintegrerad
i marknaden
Salmonellafritt

MÖJLIGHETER
Enkelt att avancera
värdekedjan
Okontroversiellt
livsmedel
Nya fodermedel
Intresse för
lokalproducerat

SWOT. Salmonellafria
ägg och ett fåtal packerier med stor marknadsandel och god kunskap
om marknaden är styrkor
i äggbranschen.
Svagheter är att få aktörer ger maktkoncentration och litet svängrum
på producentnivå. Inom
ekoäggsektorn är en
förhöjd halt av dioxin i
äggen en svaghet.
Ägg är ett livsmedel
som går relativt lätt att
sälja direkt till konsument vilket ger möjlighet
för en lantbrukare att
avancera i värdekedjan.
Hoten utgörs bland annat av att salmonellafri
import växer fram och
att fågelinfluensan kan
drabba utegående höns.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

levererar förnödenheter.
En sådan koncentration
Hög marknadskan ha både för- och
koncentration
nackdelar. Packeriernas
Dioxinhalt
marknadskännedom
i ekofoder
bidrar till balans på
marknaden, men att de
är få begränsar också
producentens manöverHOT
utrymme.
Salmonellafri
Ägget som livsmedel
import
Fågelinfluensa
är relativt enkelt för
primärproducenten
att integrera framåt i
värdekedjan oavsett
om man har ett stort
eller litet företag. Ett
exempel kan vara att bygga ett eget packeri
och sälja lokalt. Det utvecklas också nya och
mera hållbart producerade fodermedel
till värphöns vilket ökar möjligheterna att
positionea sig på marknaden.
SVAGHETER

Då passar
ägg extra bra!
SMÅSKALIG. Om
man som småskalig
producent kan anpassa
befintliga byggnader på
gården för värphöns är
mycket vunnet. Dessutom behöver man gilla
kontakt med de kunder
som ska köpa äggen. Att
bo nära en större tätort
underlättar försäljningen.
STORSKALIG. För att bli
en storskalig producent
behövs stora investeringar och långsiktighet. Det

Konsumtionen ökar. Mellan 2006 till 2015
ökade konsumtionen av ägg i Sverige med
23 procent. Drygt hälften beror på att vi
äter mer ägg per capita och resterande på
att befolkningen vuxit. År 2015 var svenskarnas konsumtion av ägg 14,7 kg per person,
att jämföra med EU-snittet på 12,5 kg.
Många vill ha ekoägg. Prisutvecklingen på
ägg under perioden 2012 till 2016 skiljer sig
beroende på produktionsform. Priserna på
ägg från höns i inredda burar samt ägg från
frigående höns inomhus har sjunkit samtidigt som priserna på ägg från ekologiska
höns har stigit. 34 procent av de stora äggföretagen är certifierade enligt EU-ekologiskt
eller Krav, bland de små är det endast 10
procent, men deras försäljningsargument är
oftast det lokala. Konsumenterna efterfrågar allt mer ekologiska livsmedel vilket i
allra högsta grad även gäller ägg.
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går att bedriva storskalig
produktion såväl ekologiskt som konventionellt
och i båda fallen är god
tillgång till areal och en
växtföljd där
gödseln kan utnyttjas
en stor fördel. Närhet
till packerier eller andra
grossister underlättar. Det är också en
fördel om det finns flera
potentiella säljkanaler
så att man inte blir allt
för beroende av en enda
kund.
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ODLING I FÄLT
OCH VÄXTHUS
Det kan vara grönsaker
där det krävs ganska
liten areal för att komma
upp i omsättning och
arbetstid. Det kan också
vara fältgrödor som
spannmål, oljeväxter och
proteingrödor. Då behövs
en stor gård för att skapa
heltidssysselsättning.
Men allt behöver inte
vara heltid. Det finns
många deltidsbönder
i Sverige.
Vad vill du odla och sälja?
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VINODLING GRÖN ENTREPRENÖR LRF

Vinodling är en ny bransch i Sverige där
engagemang och entreprenörskap är centralt.
Vinodling kombineras ofta med besöksnäringar
av olika slag.
FYRA SNABBA
OM VINODLING!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: ”Sveriges Vingårdar
2018” av Föreningen
Svenskt Vin och Lantbrukarnas Riksförbund.

Ung bransch i Sverige. 1999 blev Sverige,
efter ansökan hos EU, ett godkänt vinland.
Från att svenska vinodlare de första 10 åren
testat sig fram bygger branschen i dag på
en samlad erfarenhet och kunskap.
Vinhantverket i Sverige präglas av starkt
engagemang hos vinodlare som drivs av att
skapa kvalitetsviner. Vingårdarna har stöd
av Föreningen Svenskt Vin som tillsammans med gårdarna systematiskt utvecklar
vinproduktionen. De flesta vingårdarna
finns i Skåne, Blekinge, Västra Sverige samt
Öland och Gotland men även i Mellansverige finns vingårdar. Svenska viner vinner i
dag internationella utmärkelser. De senaste
fem åren har svenska vinodlare erhållit 30
internationella utmärkelser varav 5 guld.
Arbetskrävande. Produktion av kvalitetsvin är arbetskrävande och fordrar
erfarenhet. Det krävs åtminstone en halv
årsarbetskraft per hektar för att sköta en
vingård. Vinerna säljs via Systembolaget,
restauranger, serveringsställen och egna
restauranger. Att kombinera vinodlingen
med visningar, restauranger, boende
eller konferenser förekommer hos flera
vinodlare. Gårdsförsäljning av de egna
produkterna är inte tillåtet på grund
av nuvarande lagstiftning. Odlarna vet
baserat på europeiska erfarenheter att
gårdsförsäljning skulle öka lönsamheten
såväl som sysselsättningen.
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Lönsamhet. Endast var femte vinodlare bedömer att lönsamheten är god eller mycket
god vilket är betydligt lägre än de flesta
andra verksamhetsinriktningarna i de gröna
näringarna. Hela 55 % anser att lönsamheten är dålig och 27 % anser att den är mycket
dålig. Den genomsnittliga omsättningen i
branschen 2016 var drygt 600 000 kr.
Stora investeringar i etableringsfasen
påverkar lönsamheten negativt i kombination med att det beräknas ta minst 4 – 5 år
för en nyetablering att ge goda skördar.
Hela 77 % vill investera de närmaste tre
åren vilket är en mycket hög nivå, och
indikerar att många företag befinner sig i
etableringsfasen.
Investeringar. Nio av tio planerar att
investera i maskiner och utrustning, sex
av tio i marknadsföring och försäljning,
hälften i byggnader och var fjärde i mer
odlingsmark.
Var fjärde vinodlare planerar att sälja
företaget de närmaste åren. Majoriteten
vill sälja företaget utanför familjen vilket
skiljer sig från de flesta andra näringar där
mellan 25 och 50 procent vill sälja utanför
familjen.
Certifieringar. 2017 var bara en av fem vingårdar certifierade eftersom de etablerade
certifieringarna anses ha en begränsad
nytta för verksamheten och medför en omfattande administration. Av landets större
kommersiella vingårdar är det bara en som
har certifierat sig.
Styrkor och svagheter. Det finns flera
druvsorter som passar svenska förhållanden. Vanliga sorter är Solaris och Cabernet
Cortis som är framtagna för att vara motståndskraftiga mot svampangrepp.
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som siktar på att
driva ett lönsamt och
hållbart vinodlingsföretag i framtiden? Här
är fyra goda råd:
1. Skaffa dig utbildning!
Det finns många misstag
som andra gjort som du
inte behöver göra om.
2. Plannera väl!
Undersök odlingsplatsen om den är lämplig
innan du planterar och
kom ihåg att du måste
beställa dina plantor
7 månader innan plantering.
3. Börja försiktigt!
Öka arealen successivt
så att den växer i takt
med din erfarenhet om
vad som fungerar bäst.
4. Sök efter kollegor!
Gå med i Föreningen
Svenskt Vin för att få
kontakt med andra
odlare både nära dig och
i andra delar av landet.
Källa: Sveneric Svensson,
Föreningen Svenskt Vin.
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STYRKOR
Högkvalitativt vin kan
produceras i Sverige.
Flera druvsorter som
fungerar i Sverige.
Svenskt Vin har stor
kunskap.
Odlingen ofta giftfri.

MÖJLIGHETER
Gårdsförsäljning kan
bli tillåten.
Lokalt är stark trend.
Kombinera vinodling
med besöksnäring.
Mousserande vin.
Systembolagen.

SWOT. Möjligheterna att
tillåta gårdsförsäljning
av alkoholhaltiga drycker
ska utredas ytterligare.
Det ger ökade möjligheter för vinproducenter
att sälja sina produkter.
Lokalt och äkta är starka
trender som gynnar
svenska vinodlare.
Skillnader mellan
svenska och utländska
certifieringar innebär att
vin, inklusive ekologiskt,
från ett antal länder kan
produceras med i Sverige förbjudna kemiska
substanser. Svenska
vinodlingar är restriktiva
med användningen av
bekämpningsmedel,
till skillnad från många
europeiska länder, där
även ekologiska odlingar
får använda koppar.
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SVAGHETER
Nyetablering tar tid.
Risk kopplat till väder.
Krävs ofta stort eget
startkapital.
Brist på utbildningar
och forskning.
Systembol. regler.

HOT
Systembolagets styrs
av politiska beslut.
Certifieringar missgynnar svenskt vin.
Frost efter knoppning.
Dåligt väder vid
blomning.

Branschen har i dag
erfarenhet från Sverige, Europa och andra
delar av världen, vilket
hjälper nyetablerade att
göra rätt från början.
Svagheter är bland
annat den långa och
kostnadskrävande tiden
från etablering till full
produktion som ofta
måste finansieras med
egna medel.

Möjligheter. Systembolagets sortiment
”Lokalt och småskaligt”
ger företag som tillverkar dryck i mindre
skala möjlighet att använda Systembolagets
försäljningskanal inom 15 mil från gården.
Via Systembolagets beställningssortiment
går det även att sälja på distans.
Marknadskommentar. Marknaden för vin
är stabil i Sverige och det svenska vinet
är knappast beroende av totalkonsumtionens utveckling. Det handlar om att skapa
svenska nischer och särarter. Att hitta sin
nisch är viktigt.
Intresset för svenskt och lokalproducerat
är starkt och exportmöjligheterna ökar. Att
vara en lokal vinodlare gynnas av trenden
men mot sig har man att Sverige inte är ett
etablerat vinland. Konsumenternas intresse
och acceptans för svenska viner har ökat
kraftigt. Troligen finns det utrymme för de
i dagsläget små svenska volymerna.
Möjlighet till försäljning finns på lokala
Systembolag, lokala eller speciellt utvalda
restauranger, egen restaurang eller på sikt
kanske egen gårdsförsäljning. Om man
skall finnas överallt eller i utvalda kanaler
är ett viktigt strategiskt val.
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Då passar vinodling extra bra!
RÄTT STÄLLE. Som vinodlare behöver du tillgång
till mark med gynnsamma
förhållanden för vinodling.
Mest lämpligt är det att
odla vindruvor på Öland
och Gotland, i stora delar
av Skåne och Blekinge
samt kustnära lägen i Halland och Småland.

EGEN MARK. Eftersom
vinstockarna blir bättre
med ökad ålder är korta
arrenden en dålig lösning.
Det är därför fördelaktigt
att äga marken.
BESÖKSNÄRING. Som
mindre företagare är det
en tillgång
att vara kreativ
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och skapa möjligheter för
exempelvis utflyktsmål,
turism och besöksnäring,
samt sälja sina produkter
i den egna restaurangen
eller eventuellt i gårdsbutiken om reglerna tillåter
det i framtiden.
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VÄXTODLING

Växtodling utgör en grundbult i svenskt jordbruk. Genom val av metoder och grödor kan
odlingsentreprenören diversifiera sin verksamhet och vända sig till olika marknader.
FYRA SNABBA
OM SPANNMÅL!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Många olika sätt. I det här kapitlet tittar
vi närmare på odling av spannmål, oljeväxter, proteingrödor, sockerbetor, fröodling
och vall. Valet av grödor i växtföljden ändras ofta över tid. Det gör växtodling till en
dynamisk verksamhet där det ena året inte
är det andra likt. Förändrade konsumtionsmönster, riktlinjer från EU och globala
handelsflöden bidrar till att fördelningen
av olika grödor varierar mellan år.
Ändrade yttre förutsättningar spelar också roll för inriktningen av växtodlingsföretaget. Ett successivt varmare klimat ökar
möjligheter att kombinera allt fler grödor i
växtföljden längre norrut. Exempelvis kan
ökande arealer av höstraps ge värdefull
omväxling i växtföljden och tillträde till en
attraktiv oljeväxtmarknad.
Höga markpriser. Tillgång till jordbruksmark är en förutsättning i växtodlingsföretagandet. Kraftigt stigande markpriser har
gjort att inträdesbiljetten blivit allt dyrare.
Det är därför vanligt att man inledningsvis arrenderar mark. Närmare hälften av
all jordbruksmark som brukas i Sverige
arrenderas.
Även om trenden är att de genomsnittliga växtodlingsföretagen blir allt större
finns ingen given koppling mellan lönsamhet och antal hektar. Att vara lyhörd för
marknadssignaler och anpassa grödor och
produktionssystem därefter kan mycket
väl vara mer lönsamt än att skaffa en
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större areal. Ett exempel är den växande
efterfrågan på ekologisk mat. Att ställa om
till ekologisk produktion kan vara ett sätt
öka omsättning och lönsamhet på befintlig
areal. Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick till 18 procent 2016, en
ökning med 6,5 procent från 2015. För
ekologisk spannmål har Lantmännen som
mål att fördubbla värdet av sin handel till
år 2020.
Lönsamhet och investeringar. Växtodlingsföretagarna ger en varierad syn på lönsamheten. De låga priserna på spannmål och
socker återspeglar sig i synen på lönsamheten. Detta står i sin tur i stark kontrast till
uppfattningen hos de som odlar oljeväxter.
Andelen som upplever god lönsamhet
bland växtodlingsföretagen varierar mellan
26 och 69 procent beroende på gröda.
Investeringsplaner. Investeringsviljan är
lägre bland växtodlarna än snittet. Huvudsakligen planeras investeringar i maskiner
och utrustning. Det är ett förhållandevis
stort intresse för precisionsodlingsutrustning samt torkanläggningar.
Bland nyckelområden för att stärka konkurrenskraften de kommande åren nämns
tillämpning av ny teknik och effektivare
produktions- och ekonomiuppföljning,
men även extern kompetensförsörjning
och rådgivning är prioriterad.
SWOT. Beroendet av CAP liksom betydelsen av riskhantering är centrala områden
inom växtodlingsföretagandet. Stora
prisvariationer understryker behovet av en
aktiv marknadsplanering som ofta innefattar prisinstrument som terminer eller
fastpriskontrakt med spannmålshandlare.
I ljuset av detta ökar företagens intresse
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FYRA SNABBA
OM VALLFRÖ,
ÅKERBÖNA & ÄRT!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.
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STYRKOR
Lågt tryck från skadegörare på grund av
kalla vintrar.
Låg användning av
växtskyddsmedel.
Tillgång till rådgivning
i framkant

MÖJLIGHETER
Precisionsodling.
Växande ekomarknad.
Proteingrödor.
Investering i lagring.
Ökad samverkan.
Nya överlåtelseformer.
Produktutveckling.

SWOT. Friska och
sunda grödor är en tydlig
styrka i den svenska
växtodlingen. Variationer
i väder och pris sätter
många företag i en
exponerad situation
och är en utmaning i
företagandet. Möjligheter
består i nya vägar att
hantera osäkerhet i företagandet, till exempel
genom precisionsodling
eller introduktion av
nya marknadssegment.
Hotbilden är kopplad
till branschens starka
beroende av politiska
beslut som har en stark
påverkan på affären.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

för att investera i torkoch lagring. Det ger en
ökad flexibilitet och
bättre förutsättningar
sälja vid den tid på året
när produkterna betalas
som bäst. Också själva
odlingen innehåller
HOT
risker. Skiftande betingBeroende av
elser på olika fält inom
politiska beslut.
ett och samma företag
Tryck på miljöinvesteringar vid pressad
och att vädret är oförlönsamhet.
utsägbart gör det viktigt
Pris-/produktionsrisker.
att optimera växtföljd
Höga markpriser.
och utsädestyper för att
matcha gårdens specifika förutsättningar. En ökad digitalisering
och användandet av smarta sensorer kan
underlätta detta.
SVAGHETER

Hög kapitalbindning
och ofta lågt
maskinutnyttjande.
Behov av ägarskiften.

Stort potential i baljväxter. Kraftiga
prisfluktuationer på sojamarknaden och
fokus på närproducerat foder har ökat efterfrågan på svenskodlade proteingrödor.
När det gäller djurfoder är den svenska
animalieproduktionen alltjämt beroende
av utländska proteingrödor, men genom
utveckling av nya sorter växer intresset för
inhemska proteingrödor. Bara de senaste
åren har odlingen av åkerböna ökat väsentligt och intresset för baljväxter likaså. Även
svenska konsumenter visar ett ökat intresse
för alternativa proteiner.
I kölvattnet av de starka hälso- och hållbarhetstrenderna växer en ny strömning
fram bland de svenska konsumenterna.
Samtidigt som konsumtionen av rött kött
stabiliseras ökar konsumtionen av alternativa proteiner, såväl från djurriket som från
växtriket. Sett till värdet har svenska konsumenter mer än fördubblat konsumtionen
av baljväxter mellan 2000 och 2016.
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Lågt socker. De senaste åren har Sveriges
sockerbetsodlare fått allt mindre betalt för
sina grödor, mellan 2016 och 2017 sjönk
priset med närmare 10 procent. Inför
säsongen 2017 tog lantbrukarna dessutom
klivet in i en avreglerad marknad där
odlarna nu öppet konkurrerar med stora
sockerproducenter som Frankrike och
Tyskland med högre hektarskördar. Utvecklingen understryker behovet för svensk
sockerindustri att profilera sig men mycket
talar för att sockerbetsodlingen kommer
att minska något då svenska odlare väljer
andra grödor, trots att betan är en bra
avbrottsgröda i växtföljden.

FYRA SNABBA
OM OLJEVÄXTER!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
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Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

En tro på oljeväxter. Efterfrågan på raps
till både foder, energi och livsmedel fortsätter att öka. En tydlig tendens är ett ökat
intresse för rapsoljan som livsmedel. Den
har blivit trendig bland kockar och konsumenter, något som olivoljan varit under
flera år. Prisbilden ser fortsatt positiv
ut mycket tack vare den internationellt stora efterfrågan på biodiesel. I flera länder
i EU, men även i Nord- och Sydamerika,
ökar användningen av biodiesel med bland
annat rapsolja och sojaolja som råvara.
Ökande odling. I Sverige ökade användningen av så kallad HVO-diesel med 16
procent bara under första halvåret 2017.
Rapspriset förväntas bli fortsatt konkurrenskraftigt jämfört med spannmålspriset
och att den svenska oljeväxtarealen därmed fortsätter att stiga, från dagens ca 120
000 hektar till 140 000 till 150 000 hektar
inom en femårsperiod.
Fröodlingen är på frammarsch Fröodlingen ökar snabbt i Sverige. Dels för att
fylla det inhemska behovet av vallfröbland-
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FYRA SNABBA
OM VALL!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.
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RÅDGIVAREN!
Är växtodling ditt stora
intresse och vill du
skapa bästa förutsättningarna för en lönsam
produktion? Här är fyra
goda råd till nybörjaren:
1. Vem är kunden! Tänk
igenom vilken som är
din unika produkt eller
vad som är speciellt
med din produktion. Är
ditt segment bulk- eller
premie-produktion?
2. Kolla priserna! Ha koll
på världsmarknaden. Hur
är läget i de stora exportområdena? Hur stora är
lagervolymerna uttryckt
i dagars konsumtion?
När det närmar sig 60
dagar börjar marknaden
bli orolig.
3. Sök samverkan!
Utvärdera möjligheten
till samarbeten för sänkt
produktionskostnad och
optimering av växtföljd.
4. Ha en säljstrategi!
Marknaderna för växtodlingsprodukter varierar
kraftigt, ha en plan för
ditt marknadsagerande.

Källa: Stefan Nypelius
LRF Konsult
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ningar men också för export, i synnerhet
av ekologiskt vallfrö. Bra priser gör fröodlingen till en konkurrenskraftig inriktning
i växtodlingsföretaget. Samtidigt har den
positiva effekter i växtföljden och förbättrar eller bibehåller bördigheten i marken,
i synnerhet på gårdar utan vallodling.
Ytterligare fördelar med fröodlingen är arbetsfördelningen över året och ett mindre
behov av lagringsutrymme. Vissa fröslag
skördas tidigare än spannmålen medan
andra skördas efter spannmålen. Det ger
fler tröskdagar och minskar behovet av
tröskkapacitet.
Vall för avsalu. Förr användes nästan all
vall för den enskilda gårdens behov men i
takt med att fritidshästarna blivit fler har
vall blivit en handelsvara. En viss export
av hö till bland annat Nordnorge förekommer men vallen är gårdsbunden och
handel är i huvudsak lokal.
Marknadsmöjligheterna för vallodling
ligger i en ökad inhemsk efterfrågan från
hästbranschen och även genom ökad
mjölk- respektive nötköttsproduktion.
Som det ser ut för närvarande lär varken
mjölk- eller nötköttsproduktionen kräva
större vallarealer under de närmaste åren.
Däremot skulle export av hästhö kunna bli
aktuell.
Produktion av biogas är ännu i sin linda
varför en rimlig bedömning är att vallodlingen ligger kvar ungefär på nuvarande
nivå framöver. Dessutom finns det stora
arealer med extensiv vallodling och alltså
en stor möjlighet att intensifiera vallodlingen så att den innefattar en betydligt
mindre areal än i dag. Omfattningen av
den extensiva vallodlingen och den framtida utvecklingen är starkt beroende av
EUs jordbrukspolitik.
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Då passar fältodling
extra bra!
GOD ARRONDERING.
Växtodling är till stor
del logistik. En rad olika
fältarbeten ska utföras
och skörden som bärgas
är skrymmande. En god
arrondering av de fält
som ska brukas är att föredra. Möjlighet att lagra
och torka skörden är en
stor fördel då det ökar
valfriheten när skörden
ska säljas.
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odlingen. Kunskapstörst
och nyfikenhet är viktiga
egenskaper. Man har
kanske bara har 40 till
50 skördar på sig under
ett yrkesliv, så det finns
ingen tid att förlora.

TEKNIKSPRÅNG. Växtodlingen genomgår en
teknologisk revolution
händelseförlopp digitaliseras med hjälp av
sensorer. Det underlätHÖG SKÖRD. Oavsett om tar inhämtningen av
det gäller konventionell
information. Öppenhet
för ny teknik kommer att
eller ekologisk odling är
en hög skörd inom givna vara ett av framtidens
ramar viktig. Kunskap
växtodlares främsta
om markförhållanden på vapen. Ett annat att läsa
platsen spelar en avgöav konsumtionstrender
rande roll för att planera och reagera på dessa.
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Fler potatisodlare behövs till stärkelseindustrin. Inom matpotatis däremot är konkurrensen knivskarp och bästa chansen kan vara att
ta över efter äldre odlare.
FYRA SNABBA
OM POTATIS!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Potatis är användbart. Konsumenten kan
köpa knölar i lösvikt och koka själv eller
så tar potatisen omvägen över industrin
och kommer ut som chips, klyftor eller
färdig gratäng. Stärkelsen kan utvinnas för
sig och är en populär konsistensgivare i
livsmedel och används till och med i pappersproduktion.
Stärkelsepotatis. Nya odlare kan i princip
välja låg risk med lågt pris eller hög risk
med osäkert pris. Möjligheterna att välja
beror på var man har sin mark i förhållande till köparna. Den som vill koncentrera
sig på produktionen odlar kanske helst på
kontrakt till en industri. Då minskar risken
att bli stående med osåld potatis eftersom
köparen tar hela skörden, men priset blir
förhållandevis lågt. Stärkelseföretaget Lyckeby i Skåne betalade sina kontraktsodlare
cirka 80 öre per kilo 2017.
Matpotatis. Cirka 1,75-2,50 kronor per
kilo fick odlarna som sålde höst- och
vinterpotatis av bästa klass till packerier för
matpotatis. Priset täcker inte alltid odlingseller lagringskostnaderna, och risken är
stor att delar av skörden klassas ned eller
inte köps. Den som säljer direkt till butik
eller konsument kan ta mer betalt men
får jobba hårt med försäljning. Prisnivån
5-10 kronor kilot kräver inarbetat, eget
varumärke eller gårdsbutik.
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Lönsamhet. Potatis har hög avkastning,
20-50 ton per hektar, men odlingen är
kostsam och grödan är känslig. Lika många
odlare tycker att lönsamheten är dålig, som
antalet som tycker att lönsamheten är bra.
Åldern är hög på både potatisodlarna
och deras företag. En tredjedel av kåren är
65 år eller äldre. Tre fjärdedelar av kåren
har haft potatis i över 20 år.
Den genomsnittliga arealen är 17 hektar.
Enligt Jordbruksverkets statistik är det
cirka 1 000 odlare som tillsammans sätter
17 000 hektar matpotatis. Stärkelseodlarna
är cirka 380 stycken på 6 800 hektar.
Investeringsplaner. Den största gruppen i
LRFs intervjuundersökning (41%) svarar
att de troligen inte kommer att investera
under de närmaste tre åren. De som överväger att göra investeringar tänker främst
på maskiner och utrustning, framför allt
traktorer och utrustning för precisionsodling. Att utöka sitt markinnehav är också
attraktivt, liksom att marknadsföra sig
genom att bygga ett eget varumärke.
En del siktar på ny lagerbyggnad. Stora
kostnader för potatisodlare är insatsvaror
som utsäde och gödsel, maskinkostnader,
personal och eventuell bevattning, lagring
och hantering.
Styrkor och svagheter. Potatisens styrkor
som produkt är att den innehåller mycket
näring och ger hög avkastning per hektar.
Den är klimatsmart eftersom koldioxidbelastningen i odlingen är låg, och det är
önskvärt i dagens samhälle.
I en speciell process går det att utvinna
genomskinlig och smaklös stärkelse, som
är eftertraktad i både livsmedel och teknisk industri. Svagheter är att potatis lätt
drabbas av skadegörare och är känslig för
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RÅDGIVAREN!
Är du intresserad av att
odla potatis och driva
ett lönsamt företag?
Här är fyra goda råd:
1. Alltid räkna!
För att kunna hålla dig
kvar i potatisbranschen
måste du räkna, räkna
och räkna.
2. Kalkyl! En matpotatisverksamhet som innefattar lagring behöver ha
cirka 90 000 kronor i
intäkter per hektar för att
täcka kostnader för produktion, en vettig timlön
och investeringar som
gör att du kan fortsätta i
branschen.
3. Koll på avansen!
Säljer du direkt till butik
eller konsument ska du
komma ihåg att lägga
på motsvarande vad
mellanhänderna annars
skulle ta.
4. Stå på! Svensk potatis är eftertraktad och
dominerar än så länge
i butik. Upprätthåller vi
odlingsarealen motar vi
utländsk konkurrens.

Källa: Lisa Andrae
Rådhuset Nordfalan
växtodlingsrådgivning
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Då passar potatis extra bra!
STYRKOR
Mycket mat per
hektar.
Lagringsbar.
Högklassig stärkelse.
Klimatsmart.

MÖJLIGHETER
Överta från äldre
odlare.
Framhålla gårdsnära.
Förädla mer.

SWOT. Styrkor är att
potatis kan föda många
på litet utrymme,
belastar klimatet förhållandevis lite och går att
lagra. Även en växande
stärkelseindustri kan
använda den.
Svagheter är att en
stor del säljs oförädlad
till konsument genom
stora aktörer i dagligvaruhandeln. En möjlighet
för odlare är att förädla
mer genom att packa
eller skala själv. Potatis
går också att sälja direkt
till konsument. Hot är
kolhydratfattiga dieter
och inskränkningar i
användning av bevattning
och växtskyddsmedel.

SVAGHETER
Få uppköpare dominerar marknaden.
Prispressad lågförädlad vara.
Krävande odling.

HOT
Kolhydratfattiga
dieter.
Restriktioner bevattning och växtskydd.
Fokus på skalmissfärgning.

näringsbalans och vattenmängd i jorden.
Dagligvaruhandeln
domineras av ett fåtal
stora kedjor och för att
komma i fråga i butik
måste matpotatisen
leva upp till allt högre
krav på rätt storlek och
skal utan missfärgning.
Kombinationen små
odlare, lågförädlad vara
och stora handelskedjor
skapar prispress.

ODLA. För att passa som
potatisodlare behöver
du ha lätt, sand- eller
mullhaltig jord och vara
noggrann till sättet. Potatis kräver mycket kunskap
och vältajmade insatser
plus en hel del specialmaskiner. Helst ska du vara
allsidig och gilla att hålla

i allt från pappersarbete
till att meka med redskap.
Eftersom arealerna ofta
är små är det troligtvis du
som kommer att räkna
ut sprutdoser, sitta på
traktorn och laga det som
går sönder.
SÄLJA. Satsar du på att

Marknadskommentar.
Trenden de senaste fem åren har varit att
arealen stärkelsepotatis ökat medan arealen matpotatis minskat. Andelen ekologiskt
inom matpotatis har ökat. Stärkelseindustrin planerar att utvidga sina kontrakterade arealer med 10% och antalet ton med
18% de närmaste 3-4 åren och söker nya
odlare. Inom matpotatis kan en möjlighet
för nystartare vara att köpa ut en äldre
brukare.
Avsättningen är en utmaning. Flera av
de stora dagligvarukedjorna köper bara
av utvalda packerier. I butiker där odlare
kan komma in direkt med sin potatis blir
det lätt konkurrens mellan odlarna. Vägar
att gå för odlare kan vara att framhålla det
gårdsnära i förpackning och marknadsföring eller att sälja direkt från lastbil. En
viss grupp kunder är beredda att betala för
en historia och köper helst från någon de
tycker sig känna.
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sälja potatis under eget
varumärke behöver du
dessutom vara driven och
ha affärssinne. Förutom
att sortera, tvätta, packa
och köra ut ska du ha ett
kontaktnät och vara en
duktig säljare.
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TRÄDGÅRD GRÖN ENTREPRENÖR LRF

Som trädgårdsföretagare kan du odla frukt, bär,
grönsaker eller kryddor, alternativt driva upp plantskole- och prydnadsväxter. Beroende på växtslag
och säsong odlar du på friland eller i växthus.
FYRA SNABBA
OM TRÄDGÅRD!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Friland vanligast. Som trädgårdsföretagare
odlar du trädgårdsprodukter på friland
eller i växthus. Frilandsodling är den vanligaste formen i Sverige och bedrivs av över
60 procent av företagen. Runt en femtedel
har enbart växthusodling och resten (17
procent) en kombination av båda.
Ätbart dominerar. Det är cirka 70 procent
som odlar ätbara växter (bär, frukt, kryddor och grönsaker). 22 procent odlar prydnadsväxter och resten har en mix av de
båda i sin produktion. Man kan också välja
att odla ekologiskt eller konventionellt.
Omkring 12 procent av arealen för frukt,
grönsaker och bär odlas ekologiskt.
Om du specialiserar dig på en eller ett
fåtal växter kan du visserligen bli mycket
skicklig inom den nischen, men risken för
bakslag, om till exempel skörden slår fel
eller marknaden sviker, blir desto större.
Arbetsintensivt. Som trädgårdsföretagare
kommer du behöva ha anställda, åtminstone i säsong. Produktionen är arbetsintensiv, även om det skiljer sig en del mellan
friland-, växthus och val av grödor.
Det finns stora möjligheter inom trädgårdsföretagandet tack vare att den svenska
konsumtionen per capita av frukt och
grönsaker ökar och att alltfler värdesätter
lokalproducerad och hälsosam mat.

Lönsamhet och investeringar. Såväl lönsamhet som investeringsvilja är något högre än snittet för de gröna näringarna. Det
man främst vill investera i är maskiner/utrustning och marknadsföring/försäljning.
Investeringar i precisionsodling övervägs
av många. Digital teknik och digitala tjänster är självklarheter för 62 procent för att
säkra framtida lönsamhet i företaget.
I södra Sverige, där förutsättningarna för
odling är de bästa, är också markpriserna
högst. Har du inte egen åkermark kanske
du kan arrendera, eller titta på alternativa
odlingsformer såsom odling i container.
Omsättningen per ytenhet är mycket större
för en trädgårdsgröda än för till exempelspannmål, vilket innebär att man kan starta
med en liten areal. För att leva på ditt trädgårdsföretag bör det omsätta åtminstone
600 000 till 1 miljon kronor per år.
Certifiering. De flesta trädgårdsföretag har
någon form av certifiering, vanligast är IP
Sigill, som krävs av handelns aktörer. Bland
de ekologiska odlarna är Krav och EUekologiskt vanligast. Av de som har någon
form av certifiering säger ungefär en fjärdedel att det ger merbetalning och hela 65
procent att det är ett måste för att kunna
sälja. Det visar att konsumenterna efterfrågar hållbara produkter och att företagen
svarar upp mot marknadens signaler.
Styrkor och svagheter. Trädgårdsföretagen har ofta nära relation med sin
slutkund, vilket gör att de är duktiga på att
leverera det som efterfrågas. Tack vare få
förädlingsled är det få mellanhänder. Den
korta odlingssäsongen är en utmaning, liksom tillgång på kompetens och arbetskraft.
Möjligheter och hot. Det stora intresset för
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RÅDGIVAREN!
Brinner du för odling
och vill syssla med trädgårdsproduktion? Här är
fyra goda råd:
1. Kolla marknaden! Hur
ser marknaden ut för
den produktionsgren du
är intresserad av?
Analysera hur efterfrågan
ser ut och fundera över
vilka försäljningssätt
som passar dig. Du
kan sälja själv eller via
ekonomisk förening.
2. Kolla läget! Hur ser
fastighetens förutsättningar ut? Ta reda på
viktiga parametrar som
jordart, odlingsläget
kopplat till frostrisk,
det geografiska läget i
förhållande till vägar och
konsumtionscentra m.m.
3. Bedöm arbetet! Vilka
arbetstoppar kommer
det att bli i verksamheten? Fundera på hur
mycket du själv kan göra
och om du behöver extra
personal i skörd.
4. Lär av andra. Var med
i nätverk för att lära dig
mer! Ett sätt att träffa
odlarkolleger är att bli
medlem i LRF Trädgård.

Källa: Eva Anflo LRF
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STYRKOR
Företagare med tydligt marknadsfokus.
Få förädlingsled.
Utnyttjar ny teknik/
digitala möjligheter.
Klimatsmart produktion i växthusen.

MÖJLIGHETER
Stort och ökande
intresse för närodlat
och lokalproducerat.
Hälsosamma
produkter.

SWOT. En styrka hos
trädgårdsföretagen är
deras tydliga marknadsfokus. En svaghet är vår
korta odlingssäsong,
men utvecklingen av
metoder för att förlänga
odlingssäsongen samt
produktens livslängd, så
som lagringsmetoder, går
snabbt.
För den som vill sälja
direkt till konsument
och bygga sitt eget
varumärke finns stora
möjligheter. Den svenska
växthusodlingen är
energieffektiv och till
stor del omställd till
förnybar energi. Förutom
ökad lönsamhet i företaget är det positivt att
kunna marknadsföra
klimatsmarta produkter.

TRÄDGÅRD

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SVAGHETER
Svårt rekrytera
arbetskraft.
Kort odlingssäsong,
ojämna intäkter.
Behov av ägarskifte.

HOT
Avsaknad av
forskningspengar.
Osäkerhet om
tillgång till
växtskyddsmedel.
Brist på växtförädling
och utbildning.

närodlat och lokalt producerat är en möjlighet.
Många företag säljer via
gårdsbutik, på torgmarknader eller över nätet
direkt till konsument.
Det finns också ekonomiska föreningar som
samlar utbudet av den
svenska produktionen.
Tillgången till anpassade
växtskyddsmedel är lägre i Sverige än i konkurrentländerna eftersom
Sverige anses vara en för
liten marknad.

Marknad. Konsumtionen per person av
färska grönsaker har ökat med 14 procent
på tio år. Svenska konsumenter köper
gärna svenska frukter och grönsaker, trots
ett högre pris. Av det vi inte kan producera
inom landet importeras stora kvantiteter,
främst bananer och citrusfrukter. Också
sådant som inte kan lagras hela året importeras. Vår export av färska produkter är
marginell.
Trädgårdsnäringen är relativt sett andra
jordbruksverksamheter såväl kapital-, arbets- som kunskapsintensiv. Trädgårdsföretagen motsvarar 3 procent av jordbruksföretagen och producerar 10 procent av alla
jordbruksprodukters samlade värde på 0,5
procent av den tillgängliga åkermarken.
Det visar att värdet per ytenhet är stor för
trädgårdsprodukter.
Hälften av värdet från frukt och grönt
säljs via ekonomiska föreningar, medan det
på prydnadsväxt-sidan bara finns en ekonomisk förening. Den har ca 30 procent av
marknaden. Resterande företagare säljer
direkt till butik, konsument eller grossister.
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Då passar trädgård
extra bra!
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KUNDEN I FOKUS. . Om
du gillar kontakter med
kunder och medarbetare,
ny teknik, hållbarhet och
har gröna fingrar passar
trädgårdsodling. Många
använder internet för att
marknadsföra sig och
sälja sina produkter och
då är ett eget varumärke
viktigt. Trädgårdsföretaget kan kombineras
med andra jordbruksverksamheter eller vara den
enda verksamheten på
gården.
För dig utan gård kan
det vara en möjlighet
att arrendera mark
eller bedriva alternativa
odlingsformer så som
odling i container.
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FÖRÄDLING
&TJÄNSTER
Koka sylt, göra ost, sprida
gödsel, harva, så, hjälpa
människor som behöver
rehabilitering, guida turister i skogen och hyra ut
studentboende.
Verksamheterna i det här
kapitlet är vitt skilda men
har några gemensamma
nämnare. De bedrivs med
en gård som bas och de
omsätter allt större belopp
och sysselsätter allt fler.
Vilken tillväxtmarknad
lockar dig mest?
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ENTREPRENAD

Bara fantasin sätter gränser för vilka jobb du
kan ta betalt för i ett entreprenadföretag. Allt
fler upptäcker att det finns arbete som väntar
för den som har drivet.
FYRA SNABBA
OM ENTREPRENAD!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Maskinkörning. Den som sysslar med
entreprenadverksamhet utför arbeten
åt andra. Inom lantbruket handlar det
ofta om att använda maskiner som man
redan har på den egna gården. Genom att
kombinera körning hemma och borta går
det att få in fler timmar på varje maskin.
Man utnyttjar överskottet i kapacitet för
att skapa bättre lönsamhet och utvecklar
ett extra ben att stå på. Grovt indelat finns
lantbruksentreprenad och skogsentreprenad. Samma företag kan ha båda inriktningarna.
Sälja tjänster. Lantbruksentreprenad
betyder att ta betalt för moment som sådd,
gödsling eller halmpressning. Det går också att erbjuda tjänster utanför jordbruket,
exempelvis grönyteskötsel eller snöröjning,
och att erbjuda bara arbetskraft. Den som
arbetar i egen regi (maskinstation) har direktkontakt med sina kunder. Ett alternativ
är att ansluta sig till en organisation som
fördelar uppdragen.
I skogen. Skogsentreprenad sträcker sig
från planläggning till skörd. Skogsvård som
plantering och röjning innebär mycket
manuellt arbete och säsongsbetonad
personal. Gallring och slutavverkning är
högteknologiskt med kapitalkrävande
maskiner. Kunder är främst skogsindustrin
och enskilda skogsägare, men även kyrkan
och kommuner köper tjänster.
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Lönsamhet. Nästan tre fjärdedelar av de
som driver entreprenadverksamhet tycker
att lönsamheten är ganska god (64%)
eller mycket god (10%). Möjligheterna att
hitta livskraftiga affärer avspeglar sig i ett
ökande intresse att ge sig in i branschen.
2016 sysslade vart fjärde jordbruksföretag, 16 000 stycken, med någon form av
entreprenad. Både antalet och andelen
har fördubblats på tio år, enligt Jordbruksverkets statistik.
Även inom skogsentreprenad har företagandet och sysselsättningen ökat under
samma period, enligt Skogsstyrelsen. Ökningen är dock inte lika iögonenfallande
som på lantbrukssidan. Stora kostnadsposter i hela branschen är personal, avskrivningar och räntor samt diesel.
Investeringsplaner. Ungefär hälften av entreprenadföretagarna i intervjuundersökningen överväger att investera de närmaste
tre åren. Klart högst på listan står maskiner
och utrustning, exempelvis traktorer,
traktorredskap och skogsmaskiner. Fyra av
fem bedömer att de skulle kunna sälja fler
maskintimmar med befintlig maskinpark.
De som siktar på att investera i marknadsföring riktar i första hand in sig på sociala
medier och i andra hand på egen hemsida.
Styrkor och svagheter. Det är en styrka att
ha många kompetenta kollegor i ryggen.
Det finns historia, bollplank och organisationer som bereder marken och tillvaratar
intresset. Den som ändå inte vill köra självständigt kan ingå i grupper på lantbrukssidan där förhandlingen med slutkund är
klar och att man får den certifiering som
behövs genom organisationen.
En svaghet är att entreprenadbranschen
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RÅDGIVAREN!
Är du nybliven företagare som siktar på
att driva ett lönsamt
och hållbart företag i
framtiden? Här är fyra
goda råd:
1. Ett serviceyrke!
Blivande företagare behöver ha en sak solklar
för sig – entreprenad är
ett serviceyrke.
2. Var pålitlig! När det är
som jäkligast att köra på
den egna gården ringer
det troligtvis en kund
som vill ha hjälp. Kunden
går först, men lova aldrig
mer än du kan hålla.
3. Rätt pris viktigt!
Använd maskinkalkyler.
Pris per timme är mest
rättvist, pris per hektar
är enklast, pris per volymenhet mest riskfyllt.
4. Gör ett bra jobb! Glad
blir man när en ny kund
ringer för att de hört
talas om att man gör bra
jobb, när man får beröm
för utfört arbete, och när
man får komma tillbaka.
Källa: Per Dellrud,
Landsföreningen
Sveriges Maskinstationer
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STYRKOR
Kunskap.
Säkerhetstänk.
Hög teknikstandard.

MÖJLIGHETER
Helhetsgrepp.
Ökad näthandel.
Nischat skogsbruk.

SWOT. Svenska lantbrukare och skogsbrukare håller hög nivå på
kunnande, teknik och
säkerhetstänk. Det är
styrkor när man utför
arbete åt andra.
Svagheter är att det
ofta krävs dyra maskiner
och välutbildad, arbetsvillig personal. Det kan
också vara svårt att ta
rätt betalt. Möjligheter är
att utveckla logistik- och
kringtjänster i spåren av
en ökad näthandel och
helhetslösningar inom
skogs- och lantbruk. Klimatet med mindre snö
att ploga och för blöta
eller för torra marker är
hot, liksom förändringar i
riktlinjer från EU.

SVAGHETER
Dyra maskiner.
Ekonomisk press.
Svårt hitta arbetskraft.
Dieselpriset.

HOT
Klimatförändring.
EU.
Färre kunder.
Utländsk konkurrens.

ENTREPRENAD

är ekonomiskt pressad
eftersom kunderna i
lantbruket, skogsindustrin och den offentliga
sektorn behöver vara effektiva för att överleva.
Det är också generellt
svårare att ta tillräckligt
betalt av privatpersoner.
En utmaning är att få
tag i rätt personer att
utföra jobben. Många
vittnar om att de inte
saknar jobb utan någon
som kan göra dem.

Marknaden är gigantisk. En del är mogen,
en del ligger öppen för nya affärsidéer.
Traditionell lantbruksentreprenad hör till
den mogna delen med allt färre och större
jordbruksföretag. Här är en möjlighet att
sälja in helhetsgrepp för delar av kundens
verksamhet. Om lantbrukaren till exempel
fokuserar på djuren i mjölkproduktionen
tar entreprenadföretaget hand om grässkörden från slåtter till plansilo för ett fast
pris per kilo.
Skogsentreprenad är också en mogen
bransch. Möjligheter öppnar sig genom
att skogsägare börjar efterfråga hyggesfritt
skogsbruk och små maskiner.
Visionären drar nytta av samhällsutvecklingen. Handeln på nätet ökar och någon
måste ta hand om leveranserna när de når
landsbygden. Nya kök behöver bäras in
och monteras, flaggstänger förankras och
stängsel sättas upp.
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Då passar entreprenad
extra bra!
EGEN. Är du en arbetsmyra med nerver av stål,
som älskar att prata
i telefon och gillar att
räkna? Då är entreprenad i egen regi något
för dig.
Periodvis blir det garanterat långa arbetsdagar och mycket helgjobb.

Det gäller att inte vara
typen som ligger sömnlös över stora lån eller
blir nervös när intäkterna
varierar mellan åren.
Täta kundkontakter är en
del av vardagen och för
att lyckas behöver man
vara bra på att räkna
fram hållbara143
kalkyler.

DEL AV GRUPP. Har du
kapacitet över och är
serviceinriktad men
saknar möjlighet att
samordna jobb? Då kan
du trivas med att stå till
förfogande hos exempelvis Maskinringen eller
Farmartjänst.
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Gröna välfärdstjänster innebär att erbjuda
rehabiliteringstjänster och meningsfull sysselsättning för människor med särskilda behov.
Gården blir bas för omsorg och rehabilitering.
FYRA SNABBA
OM GRÖN HÄLSA!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Grön omsorg och rehabilitering. Gröna
välfärdstjänster är ett samlingsnamn för
Grön omsorg och Grön rehabilitering.
Utgångspunkten är att företagaren med
sitt jord- eller skogsbruk eller sin trädgårdsnäring kan erbjuda meningsfull
sysselsättning för människor med särskilda
behov. Sysslorna på gården anpassas och
ska ge stimulans, utveckling, mening och
gemenskap.
Det kan vara barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre, människor med funktionsnedsättningar och
anhörigvårdare.
Erbjudandena kan se olika ut. Först behöver du som företagare fundera över din
inriktning. Utgå från dina förutsättningar
på gården och på vilken målgrupp som
kan vara aktuell.
Offentliga köpare. Det är främst Sveriges
kommuner, landsting, arbetsförmedlingar,
Försäkringskassan och Kriminalvården som
är köpare av tjänsterna. Vårdtagare inom
Grön omsorgsverksamhet omfattas oftast
av Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service (LSS). Det kan därför vara bra
att skaffa kunskap om lagstiftningen samt
ta kontakt med din kommun.
I dag finns cirka 350 företag inom Grön
omsorg i Sverige. Antalet har stigit de
senaste åren då privata insatser inom vård
och omsorg blivit vanligare. Inom Grön
rehabilitering finns cirka 70 verksamheter,
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en minskning på grund av krav på evidensbaserade insatser i kombination med
yrkesutbildningar.
Kombinationer. 2 av 10 företagare inom
grön omsorg även verksamma inom grön
rehabilitering. Många sysslar också med
turism, skogsbruk, får- och lammproduktion eller förädlar livsmedel på gården.
Företagen är relativt unga, cirka hälften
har varit aktiva 2 till 4 år. 4 av 10 arbetar
själva inom verksamheten och rekryterar
personal inom familjen.
Mer information finns i LRF:s handbok
om Gröna välfärdstjänster.
Lönsamhet och investeringar. 4 av 10
anser att lönsamheten är god och tror att
den förblir god de kommande tre åren.
Företagarnas lönsamhet kan skilja sig mellan kommuner beroende på ersättningssystem och summor. I vissa kommuner får
företagarna en fast summa per timme som
vårdtagaren är där. Kommunerna börjar
dock få en större förståelse för att stödsystemet bör baseras på hur mycket stöd varje
person behöver per dag.
I vissa kommuner finns ett nivåsystem.
Vårdtagaren hamnar i en viss nivå som avgör summan. Andra ersättningssystem kan
utgå från en halv- eller heldagstaxor.
Hälften vill investera. Undersökningen
visar att 5 av 10 är intresserade av att investera i sin verksamhet. Det gäller främst i
byggnader, som växthus och samlingslokaler, men också i maskiner och utrustning
samt varumärkesbyggnad och marknadsföring. En fördel är att ha lokaler som kan
användas på olika sätt när inte intäkterna
från den dagliga verksamheten är särskilt
hög.
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RÅDGIVAREN!
Vill du utveckla din gård
med en extra verksamhetsgren och tycker
du om att se andra
människor växa? Här är
fyra goda råd:
1. Känn efter först!
Det krävs ett personligt
engagemang för att driva
gröna välfärdstjänster.
2. Var väl förberedd!
Läs på ordentligt och var
väl förberedd innan du
startar din verksamhet.
Kontakta din uppdragsgivare för vidare diskussion om dina planer och
idéer, först när du har ett
koncept.
3. Hur har andra gjort?
Ta reda på vad målgruppen behöver genom att
besöka andra företagare
och gårdar innan du sätter igång.
4. Gör en kalkyl! Gör en
grundlig och realistisk
kalkyl över dina kostnader och intäkter.
Källa: Ingrid Whitelock, LRF
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STYRKOR
Unika miljöer, tillgång
till djur och många
olika slags sysslor.
Hög kvalitet har uppstått genom fria val
och konkurrens.

MÖJLIGHETER
Att ha gård med flera
olika verksamheter
och boenden.
Olika målgrupper
och besökare ger fler
arbetstillfällen på
landsbygden.

SWOT. Politiska beslut
som hindrar valfriheten
och därmed utbudet
för vårdtagaren är
ogynnsamt för både vårdtagare och företagare
och ses som hot. Fria
val infördes bland annat
för att kommunerna
ville höja kvaliteten på
verksamheterna. Kommunernas kunskap om
grön omsorgsverksamhet varierar och därmed
ser också kraven kring
upphandling olika ut. Det
kan leda till att vissa företagare inte orkar starta
upp verksamheter.
En svaghet är komplexa uppdrag som kan
vara svåra att budgetera
vilket pressar lönsamheten. En annan svaghet
är att ha råd att anställa
personal utan att kombinera verksamheter.

SVAGHETER
Kommunen som
dominerande kund
skapar sårbarhet.
Korta uppsägningstider.
Svårt att budgetera
komplexa uppdrag.

HOT
Politisk osäkerhet,
valfrihet ifrågasätts.
Överetablering.
Kommunernas bristande kunskap vid
upphandling av grön
omsorg.

GRÖN HÄLSA
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Styrkor och svagheter.
Branschens styrkor är
de unika tjänsterna,
med många möjliga
sysslor och tillgång till
djur och natur. Det ger
en stor valfrihet för
vårdtagarna. En svaghet
ligger i att ha kommunen som dominerande
kund, särskilt vid kort
uppsägningstid vid
löpande kontrakt.

Möjligheter och hot.
Genom att kombinera
olika typer av gårdar med varierande
sysselsättning och verksamheter finns
möjlighet till utveckling. Det kan locka fler
målgrupper och skapa fler arbetstillfällen.
Politiska svängningar som innebär att fria
val begränsas ses som hot. Likaså om allt
fler gårdar startar daglig verksamhet så att
det blir en överetablering.
Plusaktiviteter. Inom grön omsorg och
rehabilitering är den största kunden offentlig verksamhet. Många av de som lyckas
i sin verksamhet kombinerar ofta daglig
verksamhet med boende. Kan man som företagare tillhandahålla plusaktiviteter som
sommarläger, helgkollo, eller liknande
aktiviteter, så ges ytterligare intjäningsmöjligheter. Det är förhållandevis kostnadseffektivt att bredda tjänsteerbjudandet och
öka intjäningen.
Det finns möjlighet att söka stöd inom
landsbygdsprogrammet för dig som företagare för att utveckla din verksamhet, vilket
kan leda till fler arbetstillfällen. Länsstyrelsen hanterar sådana ansökningar.
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Då passar grön
omsorgsverksamhet
extra bra!
EMPATI VIKTIG. Att ha ett
engagemang för andra
människor och viljan
att göra skillnad i deras
vardag är en förutsättning för att bedriva grön
omsorgsverksamhet.
Verksamheten passar
dig som har utrymme
samt djur och natur i

din dagliga verksamhet
och vill att fler tar del av
den rekreation dessa
naturvärden ger. Det går
även att arrendera mark
och lokaler för att starta
upp din verksamhet.
VÅRDBAKGRUND. Grön
omsorgsverksamhet
149

kan också vara ett bra
sätt att utveckla affären.
Kunskap inom företagsamhet och att kunna
göra en ekonomisk
kalkyl är viktigt för att
lyckas. Har du dessutom
bakgrund inom vård- och
omsorg är du redan på
gång!
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LOKAL
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Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att
ta vara på det växande intresset för lokal mat.
Det går ofta att ta bra betalt för mathantverk
baserat på råvaror från den egna bygden.
FYRA SNABBA
OM LOKAL MAT!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Råvaran och hantverket. Företagarna
som förädlar lokalt producerade råvaror
till livsmedel och drycker kallar sig ofta
mathantverkare. Mathantverk skapar unika
produkter med rik smak, hög kvalitet och
tydlig identitet. Merparten av företagarna
använder enbart eller nästan enbart
svenska råvaror som produceras eller förädlas på den egna gården eller från andra
lokala lantbrukare. Detta ger hälsosamma
produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung.
Närproducerat. Kunder nås ofta i närområdet via detaljhandel, caféer och restauranger, torghandel, egen gårdsbutik eller
Reko-ringar. Antalet företag med mathantverk har ökat markant, från 967 företag år
1999 till 2 996 företag år 2016.
Mat och dryck. Exempel på lokal mat är
sylt och marmelad, charkuteri, köttlådor,
syrade och picklade grönsaker, bröd och
bakverk från mjöl och gryn, ost, yoghurt,
och andra mjölkprodukter från exempelvis
kor och getter. Det nationella resurscentrumet för mathantverk, Eldrimner, erbjuder
kurser och utbildning i mathantverk.
Dryckestillverkningen har också ökat i
Sverige de senaste 20 åren, såväl alkoholhaltiga som alkoholfria drycker. Det produceras bland annat öl, must, cider, druvvin,
frukt- och bärvin, saft, samt sprit och
likörer från brännerier och destillerier.
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Det finns intresseorganisationer för de
flesta branscher, till exempel Föreningen
svenskt Vin, Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggare samt destillatörer, med
tillgång till kunskap och nätverk.
Mathantverkarna investerar. 70 procent
av mathantverkarna vill investera i sin
verksamhet de närmsta tre åren. Främst
i maskiner och utrustning för rensning,
matberedning och packning. Många vill
också investera i marknadsföring och
försäljning via sociala medier eller egen
webbsida. Satsningar i byggnader gäller
främst butikslokaler, lagerbyggnader och
industrilokaler.
Certifiering. 20 procent av företagarna
är Krav-certifierade men några har även
IP- eller EU-ekologisk certifiering. Med
certifieringen vill företagarna särskilja sig
från konkurrenter och öppna upp för nya
marknader. Nära 4 av 10 anser att certifiering är nödvändig.
Företagarna använder många digitala
tjänster jämfört med andra branscher. Det
gäller beställning av varor och tjänster,
försäljning och marknadsföring på sin
webbsida eller sociala medier. 21 procent
använder digital teknik i produktionen.
Styrkor och svagheter. Varje mathantverkare skapar unika produkter. Att dessa
företagare är kreativa och företagsamma
är en styrka. Den växande kunskapen om
genuin mat hos konsumenter och inom
branschen är också positiv.
En svaghet är logistiken på landsbygden.
Att marknaden är starkt reglerad för alkoholhaltiga drycker hindrar direktförsäljning till konsumenter.
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RÅDGIVAREN!
Gillar du förädling av
lokala råvaror och vill
komma igång med en
egen verksamhet? Här
är tre goda råd:
1. Gör en affärsplan! Ta
fram en väl genomtänkt
affärsplan och låt den
ligga till grund för din
företagsetablering.
Affärsplanen ska inkludera information om hur
du planerar att finansiera
och marknadsföra ditt
företag.
2. Utbilda dig! Att driva
företag kräver kunskap
inom många olika
områden. Behöver du
fördjupa din kunskap
inom något område?
Utnyttja möjligheten till
utbildning och rådgivning
inom exempelvis entreprenörskap, byggnader,
livsmedelshygien eller
produktionsteknik. På
eldrimner.com finns ett
brett utbud av kurser och
utbildningar.
3. Ta vara på din passion! Låt den löpa som
en röd tråd igenom ditt
företagande och låt den
synas.
Källa: Bodil Cornell,
Eldrimner.
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Då passar lokal
livsmedelsförädling extra bra!
STYRKOR
Unika och lokala
kvalitetsprodukter.
Kreativa och företagsamma personer.
Ökad kunskap om
genuin mat utan
tillsatser.

MÖJLIGHETER
Stor efterfrågan.
Ökat intresse för en
livsmedelsproduktion
i hela landet.
Nya lokala företag
skapar utveckling på
landsbygden.

SWOT. Allt fler människor vill ha mat utan
tillsatser vilket är en
styrka för branschen.
Det kan vara en svaghet att vara enmansföretagare eftersom du
behöver sköta alla olika
sysslor själv.
Trots storleksrationaliseringar i lantbruket
ser många företagare
möjligheten att på småskalig nivå förädla sin
råvara. Det bidrar till en
levande landsbygd och
nya arbetstillfällen. Små
företagare utan historik
eller säkerhet kan ha
svårt att få finansiering
från banker, vilket kan
bromsa utvecklingen av
nya verksamheter.

Möjligheter och hot.
Intresset för lokalproducerade och förädlade
livsmedel ökar på. Det
är en möjlighet för
företagen att växa och
ännu fler att starta. Om
besiktningsavgiften för
HOT
gårdsslakterier i framGårdsförädling av
tiden inte längre komkött och chark hotas
mer att subventioneras
av försämrade villkor.
Svårt att finansiera
kan gårdsförädlingen
investeringar.
av kött och chark hotas.
Orimliga krav för
Politiska beslut som
bygglov.
påverkar utbyggnad av
lokaler är ett hot då
många företagare har svårt att få bygglov.

SVAGHETER

Logistik i glesbygd.
Sårbart och tidskrävande att vara
enmansföretagare.
Starkt reglerad
marknad för alkoholhaltiga drycker

HANTVERK. Att förädla
lokala livsmedel är för
dig med intresse av mat,
hantverk och råvaror.
Kanske har du plats och
utrymme för att skapa
nya mathantverk, eller
har du någon form av
råvaruproduktion och vill
ta verksamheten ett steg
längre?
UTBILDNING. Det finns
kurser och utbildning i

Marknad. Det är svårt att ge en överblick
av marknaden eftersom ingen kategori i
livsmedelsförädlingen är den andra lik,
men efterfrågan på marknaden för lokalproducerade livsmedel bedöms som god.
Det lokala, småskaliga och gedigna hantverket är bra i marknadsföringen. I många
fall marknadsförs den färdiga produkten
dessutom som certifierad. Produkten får
en tydlig lokal avsändare och ett mervärde
för kund.
En mindre lokal mathantverkare har idag
svårt att ta sig in hos de stora handelskedjorna eftersom företagaren inte alltid
har möjlighet att producera och leverera
stora volymer. En större förståelse krävs
hos handeln om att småskaliga, lokala
livsmedelsförädlare inte kan leverera året
runt och i stora kvantiteter. Som mindre
företagare behöver man vara kreativ och
skapa möjligheter för exempelvis utflyktsmål, turism och besöksnäring, samt sälja
sina produkter på marknader och via
digitala kanaler.
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mathantverk via Eldrimner. Du kan också hitta
kurser inom affärsutveckling samt få tillgång till
olika nätverk med möjlighet att hyra exempelvis
flyttbara mejerier.
De flesta branscher
har en intresseorganisation som du med fördel
kan kontakta i starten på
din nya verksamhet.
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TURISM

Naturen är en av de viktigaste anledningarna
till att turismen i Sverige ökar. Antalet företag,
som baserar sitt erbjudande naturupplevelser
har ökat. Det ryms många fler!
FYRA SNABBA
OM TURISM!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Ökade antal turismföretag. Turismbranschens totala omsättning har fördubblats sedan millennieskiftet. Antalet jordbruksföretag som bedriver turism har ökat
från 1884 till 4909 stycken. Bland utländska turister svarar nio av tio att naturen är
ett viktigt skäl för att besöka Sverige.
En stor del av dagens turism sker i jordoch skogsbrukslandskap. Ibland bedrivs
turismverksamheten i kombination med
lantbruksföretagande, men också av
företagare som inte äger marken. I det
sistnämnda fallet är det viktigt att turismföretagare och markägare har en dialog om
nyttjandet av marken. På www.lrf.se finns
avtalsmallar att använda.
Kombinationer. Lantbruksföretagare som
i dag bedriver turismverksamhet kombinerar i de flesta fall olika verksamheter.
Vanligast är att erbjuda boende med eller
utan försäljning av mat och dryck, långtidsboende, guidade turer och aktiviteter. Men
precis som naturturismföretagen skapar
lantbruksföretagen allt fler aktiviteter
som exempelvis naturguidning, fiske och
cykling.
Naturturism. De renodlade naturturismföretagen är förhållandevis större än
turismverksamheterna hos lantbrukare, bolagsformen skiljer sig åt och företagarna är
något yngre. De flesta erbjuder naturguidning, boende, vandring och cykling, mat
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och dryck, kajak och kanot, jakt och fiske
samt turer på häst. En ökning inom andra
tjänster såsom att åka hundspann, klättra,
snöaktiviteter, viltskådning och att uppleva
samisk kultur erbjuds allt mer.
Framtidstro. Efter att besöksnäringen mer
än fördubblats sedan år 2000 så har många
av lantbruksföretagarna sålt mer och förbättrat lönsamheten.
Närmare 7 av 10 vill investera i sin verksamhet inom tre år och de flesta investerar
med hjälp av egna medel. De vill främst
investera i marknadsföring och försäljning
via e-handel, sociala media och webbannonser, samt i byggnader såsom bostadshus
för uthyrning.
Övervägande delen marknadsför sig
redan via digital teknik och tjänster; 65
procent genom försäljning och marknadsföring på egen websida och 53 procent via
sociala medier. De turismföretagare som
planerar att starta nya verksamheter vill
främst göra det i form av boende och mat.
Skillnad i lönsamhet. Den renodlade
naturturismen är mer lönsam och expansiv
än turismverksamheter hos lantbrukarna.
Många naturturismföretagare anställer
personal utanför familjen, arbetar i större
utsträckning med ekonomistyrning och
affärsutveckling samt tar in extern kompetens vid behov. De tar även banklån och
investeringsstöd i större utsträckning.
Vissa äger själva sin mark medan andra
arrenderar av privatpersoner, kommun
eller staten, alternativt har en överenskommelse med markägaren.
Styrkor och svagheter. Det stora engagemanget, framtidsviljan och initiativrikedomen hos lantbruksföretagarna är en styrka.
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RÅDGIVAREN!
Gillar du natur och människor och vill starta ett
lönsamt företag som
erbjuder naturturism?
Här är fyra goda råd:
1. Tänk efter! Konkurrensen om besökarna
är tuff. Därför måste du
veta varför någon ska
besöka just dig. Vad gör
ditt boende, din aktivitet
eller turismtjänst speciell? Det är dessa särdrag som du ska vårda,
profilera och förädla.
2. Sätt rätt pris! Din turismverksamhet ska vara
lönsam och då måste
du sätta rätt pris. Första
året är allt kul, men efter
fem år är det roligare om
man också tjänar pengar
på sin verksamhet.
3. Samverka! Samverka
med andra som kompletterar och stärker
ditt utbud. Erbjuder du
boende så ska du tipsa
om något som får gästen
att stanna en natt extra.
Rekommenderar en
gårdsbutik, så kan de
tipsa om dig. Tillsammans gör ni er bygd
mera intressant.

Källa: Per Jiborn,
Ekoturismföreningen.
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STYRKOR
Stort engagemang
hos företagarna.
Företagare med
framtidsvilja
Initiativrikedom i
branschen.
Lokalkännedom.

MÖJLIGHETER
Stort land med
mycket natur.
Allemansrätten
förenklar.
Fler arbetstillfällen.
Merförsäljning till
befintliga kunder.

SWOT. Lokalkännedomen är en styrka och
kunskap som tar lång tid
att lära ut, såsom kännedom om naturen och
var du kan komma fram
till exempel med häst.
Relationen med
markägaren är ytterst
viktig. För att markägaren ska ha en positiv
bild av turismen behövs
kontinuerlig dialog och
överenskommelser. Utan
den kan exempelvis nedskräpning och buller inte
hanteras på ett korrekt
sätt vilket ses som ett
hot för turismföretagaren
att fortsatt bedriva sin
verksamhet.
Den ökade turismen
påverkar också trycket
på miljön, därför behövs
genomarbetade åtgärdsplaner för hanteringen av
den växande besöksvolymen.

GRÖN HÄLSA

SVAGHETER
Låg kompetens om
marknadsföring,
prissättning och
produktutveckling.
Branschen saknar
tydligare företrädare
i samhällsdebatten.

HOT
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En svaghet är en avsaknad av affärsutveckling
i verksamheten. Bland
annat behövs mer
kunskap om prissättning, produktutveckling
och var man hittar nya
kunder.

Får låga priser.
Bristande proffsighet.
Konfliktrisk markägare/företagare.
Många besökare kan
orsaka slitage i vissa
naturområden.

Möjligheter och hot.
Sverige har mycket
natur och möjlighet
att ta emot fler gäster.
Allemansrätten gör det
lättare för nya företag
att starta turismverksamheter. Fler gäster innebär fler arbetstillfällen, vilket i sin tur kan leda till ökad service
för både invånare och besökare.
Marknad. Alltfler utländska turister väljer
att uppleva naturen när de besöker Sverige.
Idag finns en nationell strategi för besöksnäringen på initiativ av Tillväxtsverket i
samarbete med flera organisationer och
myndigheter. Visionen är att fördubbla
besöksnäringen på tio år. Svensk Turisms
siffror visar att besöksnäringen omsätter
296 miljarder kronor fördelade på boende
och restaurang, varuhandel, aktiviteter
samt resor och transport. Besöksnäringen
genererar ett exportvärde på 120 miljarder
kronor och samtidigt levererar turismen
169 000 jobb i hela Sverige. För landsbygden möjliggör turismverksamheterna,
förutom nya jobb, också en bibehållen eller
ökad service.
Det finns ett flertal organisationer som
marknadsför Sverige som turistdestination,
arbetar för hållbar turism, och riktar sig till
turismföretagare om bransch- och arbetsgivarfrågor.
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Då passar grön turism extra bra!
NATUREN SOM KONTOR.
För dig som vill ha
naturen som kontor
och ser möjligheter i
att där kunna erbjuda
upplevelser så passar
turism bra. Har du egen
mark eller skog kan du
bedriva din verksamhet
där. Alternativt kan du
skapa överenskommel-

ser och goda relationer
med markägare om att
bedriva din verksamhet
på dennes mark. Du kan
också arrendera mark
av privatpersoner, kommunen eller staten.
ANALYS En god idé är att
göra en marknadsanalys
av din region161
för att se

vad som redan finns, hur
regionen marknadsförs,
och vad som saknas i
utbud för att locka nya
gäster. Samverka gärna
med andra turismföretag
i närheten för att inte
behöva göra allt själv
inom det egna företaget
och för att kunna erbjuda
besökaren paket.
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UTHYRNING

På många gårdar finns bostadshus och ekonomibyggnader som inte används av ägarna själva
eller i den produktion som bedrivs. Då kan
uthyrning i olika former ge en bra extra inkomst.
FYRA SNABBA
OM UTHYRNING!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Förutsägbar intäkt. Stabila intäkter är
ofta värdefullt i de gröna näringarna där
skördens storlek och priserna på produkter
från växtodling och djurproduktion kan
variera stort mellan åren. Att hyra ut byggnader för olika ändamål kan ge relativt
säkra och förutsägbara intäkter.
Det är inte ovanligt att en gård har
extra bostäder som tidigare har använts av
anställd personal eller som undantag för
äldre generationer. Med ändrad verksamhet finns det också ofta lediga utrymmen i
gamla stallar, maskinhallar och andra slags
ekonomibyggnader. Äldre byggnader utgör
också ofta värdefulla inslag i gårdsmiljön
som man ändå vill skydda från förfall.
Därmed kan det finnas möjlighet att hyra
ut såväl bostäder för permanentboende
som ekonomibyggnader för förvaring eller
andra ändamål.
Lokal marknad. Prissättningen vid uthyrning bestäms av den lokala marknaden.
Möjligheten att ta ut höga priser ökar i de
flesta fall ju närmare större tätorter man
befinner sig. Ett sätt att skaffa sig en bild av
sin egen marknad är att kolla på Blocket
vad andra tar vid uthyrning av bostäder
och lokaler.
Som i all annan verksamhet har varje
marknad sina olika segment. En äldre bostad med låg standard ger lägre intäkt än
en modern nyrenoverad. Ett kallt lagerutrymme ger mindre betalt än ett uppvärmt.
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Några vanliga uthyrningsmarknader
för ekonomibyggnader är vinterförvaring
av husvagnar, husbilar, båtar och bilar.
Isolerade lokaler/verkstäder kan ibland
hyras ut till verksamheter, lager eller hobbymekaniker.
Permanentbostäder. Hälften de som arbetar med uthyrning av bostäder och lokaler
på gårdar i dag hyr ut permanentbostäder.
En tredjedel hyr ut fritidsboenden och en
tredjedel ekonomibyggnader. Det betyder
att vissa hyr ut både för permanentboende
och något annat.
De allra flesta, 80 procent, lägger mindre än en halvtid på sin uthyrningsverksamhet. Drygt var tionde kommer under
de närmaste tre åren att öka arbetsinsatsen
i uthyrningsverksamheten. Sju av tio menar
att lönsamheten i deras uthyrning är god
eller ganska god och tre av fem planerar
att göra investeringar.
God lönsamhet. Majoriteten bedömer
också att lönsamheten kommer att vara
god under kommande år. En av tre som
hyr ut hus för boende hyr bara ut en enda
bostad. Samtidigt hyr var femte ut fler än
fyra bostäder.
När det gäller ekonomibyggnader så hyr
hälften ut mindre än 500 kvadratmeter. De
områden där uthyrare ser störst behov av
att utveckla sin verksamhet är marknadsföring och affärsutveckling. Hemsidor
och sociala medier är de kanaler som man
lägger mest pengar på när det gäller marknadsföringen.
De största kostnadsposterna för den som
hyr ut bostäder och lokaler är underhåll av
byggnader och uppvärmning/el (om detta
ingår i hyran).
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RÅDGIVAREN!
Tänker du hyra ut en
bostad eller lokal på en
fastighet som du äger?
Här är tre goda råd:
1. Välj standard!
Orten och vem du vill ha
som hyresgäst påverkar
val av standard för uthyrningsbostaden. Med
högre standard går det
att ta ut en högre hyra.
En bostad i gott skick
orsakar också färre problem under hyrestiden.
2. Kolla kunden!
Ta referenser och
kreditupplysning på den
tänkta hyresgästen före
inflyttning. Inflyttning
utan skrivet kontrakt är
ett juridiskt bindande
hyresavtal så fort den
första hyran är betald.
Avtala bort besittningsskyddet under den första
hyrestiden tills du ser att
relationen fungerar bra.
3. Skriv tydliga avtal!
Specificera vad som ingår och inte ingår i hyran
när du hyr ut lokaler.
Detta gäller också vems
försäkringar som ska
täcka det som förvaras i
byggnaden.
Källa: Per Nilsson, specialist
på arrende och fastighetslagstiftning, LRF Konsult.
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STYRKOR
Det finns ofta outnyttjade byggnader på
en gård.
Ofta billig/miljövänlig
uppvärmning.
Gårdar erbjuder
vackra boendemiljöer.

MÖJLIGHETER
Bostadsbrist i Sverige.
Krav på amortering
gör att fler väljer att
hyra bostad.
Ökad efterfrågan på
mindre hyresbostäder
på landsbygden.

SWOT. En styrka är
att det på gårdar finns
befintliga byggnader som
med begränsade investeringar kan hyras ut för
olika ändamål. Det gör
verksamheten konkurrenskraftig i förhållande
till nybyggnation.
Uthyrning ofta är ett
komplement till annan
verksamhet. Det finns
det redan en grundbemanning som kan användas också i uthyrningen.
Det finns ett behov av
hyresbostäder också ute
i glesbygd. Ett hot ligger
i att det just nu byggs
mycket bostäder och att
marknaden blir mättad
på några års sikt.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SVAGHETER

Brist på bostäder. En
stor efterfrågan på hyresbostäder finns över
hela landet. I Boverkets
bostadsmarknadsenkät
2017 uppger 255 av
landets 290 kommuner
att det råder underskott
HOT
på bostäder. Också de
Kraftigt ökad nybyggflesta landsbygdskomnation av bostäder.
Lågkonjunktur som
muner uppger att det är
minskar behovet av
brist på bostäder, både i
lagerlokaler.
tätorterna och utanför.
Även om det nu
byggs mer bostäder
än för några år sedan
är kommunernas bedömning att det på
många platser kommer att ta lång tid
innan det uppstår en balans mellan utbud
och efterfrågan på bostäder. I glesbygd
kan det också vara svårt att finansiera
nybyggnationer av bostäder, eftersom
marknadsvärdet på ett nybyggt hus där
ofta är väsentligt lägre än nyproduktionskostnaden.
Många gårdar ligger
långt från tätorter.
Ovana att ta
tillräckligt betalt.
Nya driftsbyggnader
gör gårdsmiljön
mindre attraktiv.

Små lägenheter saknas. Boverket nämner
också att det tycks råda en extra stor brist
på mindre lägenheter för unga, äldre och
nyanlända. Denna brist bekräftas av landsbygdutvecklare på kommunal nivå som
har sett samma mönster. Unga vill bo kvar
på orten när de flyttar hemifrån och äldre
vill sälja sina hus för att hyra något mindre
på samma ort. Dessa mindre hyresrätter
saknas i dag ofta.
Bristen på bostäder i Sverige är en affärsmöjlighet för de som äger bostadshus som
de inte själva utnyttjar alternativt andra
byggnader som till en lägre kostnad kan
inredas till bostäder för uthyrning.
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Då passar grön uthyrning extra bra!
UTNYTTJA BESTÅNDET.
Om du har byggnader
på gården som inte
används och har behov
av jämnare intäkter så
kan uthyrning vara ett
alternativ. Uppskattar du
att ha med människor att

göra så kan uthyrning av
bostäder vara en möjlighet att öka omsättningen
i befintliga byggnader.
Det kan ske antingen
genom uthyrning av
befintliga oanvända
bostäder på167
gården, eller

genom ombyggnad av
ekonomibyggnader till
bostäder.
Är du dessutom själv
hantverkskunnig så kan
kostnaderna för upprustning, renovering och
underhåll hållas nere.
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SKOG &
ENERGI
Lej ut alla skötsel av din
skog eller gör allt från
planterng till avverkning
själv. Det är två ytterligheter och mellan dem finns
det gott om mellanting.
Ur skogen går det att sälja
energi. Det gör det också
från vinden som passerar
och solen som skiner. Är
du händig och har god
smak? Då finns det en
växande marknad i att
förädla trä.
På vilka av dessa
klimatnyttor vill du bygga
ditt företagande?
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ENERGI

Som energiproducent kan du producera energi
till försäljning eller för eget behov. Energieffektivisering är ett annat område som företagare i de gröna näringarna fokuserar på.
FYRA SNABBA
OM ENERGI!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Många former av energi. Energibranschen
i de gröna näringarna inkluderar flera
olika inriktningar såsom biogas, solel,
vindkraft, vattenkraft samt energi från
skogen i form av ved, flis och pellets. Även
spannmål och oljeväxter förädlas och säljs
som energi eller drivmedel.
I början av 2010-talet var de globala energipriserna höga vilket fick många företag
i de gröna näringarna att satsa på försäljning av förnybar energi. Hösten 2014 ändrades förutsättningarna när oljepriserna
föll från 120 till 30 dollar per fat i början av
2016. Nu har priserna stabiliserats på 60 till
70 dollar per fat vilket håller ned energipriserna globalt på alla energislag. Många
företagare fokuserar nu snarare på omställning till fossilfri energi och energieffektivisering än försäljning av energi.
Framtidsbransch. Förnybar energi är en
trolig framtidsbransch. Genom en blocköverskridande överenskommelse har fem
partier ställt sig bakom ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. År
2015 var andelen förnybar energi i Sverige
54 procent av den totala energianvändningen. Samtidigt har regering och riksdag
också beslutat om ambitiösa klimatmål för
transportsektorn. Från och med år 2030
ska nästan alla inrikes transporter vara fossilfria och klimatutsläppen ha minskat med
70 % (jämfört med 2010), vilket betyder
större efterfråga på både förnybar el och
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biodrivmedel. Det finns alltså stor potential att ytterligare öka produktionen av
förnybar energi och förnybart bränsle från
de gröna näringarna.
Lönsamhet och investeringar. Investeringsviljan är lägre än genomsnittet i de
gröna näringarna men man tror på ökad
lönsamhet på sikt. Inga större investeringar
planeras inom de närmsta tre åren vilket
främst beror på dagens låga energipriser.
I dag investerar företagarna nästan
uteslutande i solceller men ett fåtal biogasanläggningar byggs varje år. Oberoende
energirådgivning finns men det är långt till
närmsta energirådgivare för många. Också
teknikleverantörerna ger viss rådgivning.
Variationer. Lönsamheten varierar mellan
och inom inriktningarna, vilket beror på
tidpunkten för investeringarna, vilket energislag man väljer och om kalkylen baseras
på stödsystem eller ej.
Ägarskiften sker främst inom familjen
och inom fem år behöver en fjärdedel
efterträdare. Ofta är det äldre personer
som bedriver energiverksamhet. Över 60
procent av de svarande anser att teknik
och digitala tjänster är en viktig del för att
säkra lönsamheten inom företaget.
Solel tar andelar. Den globala klimatpolitiken driver fram effektivare teknik vilket
leder till lägre investeringskostnader för
bland annat biogas, solceller och vindkraftverk. Investeringarna i förnybar energi har
globalt överstigit investeringarna i fossil
energi under flera år. Kostnaden för solel
är idag på samma nivå som kostnaden för
el från kolkraftverk.
Styrkor och svagheter. Förnybar energi är
ett starkt säljargument. Inom inriktning-
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RÅDGIVAREN!
Är du sugen på att producera förnybar energi
på gården? Här är tre
goda råd:
1. Gör en kalkyl!
Funderar du på egen
försörjning av el? Ta
kontakt med rådgivare
eller försäljare av solceller för att räkna på dina
förutsättningar.
2. Tänk brett! Satsar du
på biogas så tänk på att
den både kan ge el och
värme och dessutom
biogödsel. Överskottsvärmen kan till exempel
värma ett växthus eller
bostäder i närheten.
3. Kolla alternativen!
När det är dags att byta
spannmålstork, kolla då
också upp alternativen
med pellets- och flisbrännare.
Källa: Niklas Bergman, LRF.
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Då passar produktion
av energi extra bra!
STYRKOR
Fossilfritt. Hållbarheten viktigt argument.
Kompletterande
verksamhet sprider
gårdens risker.
Låg arbetsinsats för
viss sorts energi.

MÖJLIGHETER
Efterfrågan på förnybara drivmedel.
Billigare teknik.
Ev högre energipris.
Möjlighet till självförsörjning. Bra vid
krisberedskap.

SWOT. Förnybar energi
kommer att efterfrågas
alltmer eftersom klimatpolitiken sätter upp
tydliga mål. På gårdsnivå
kan energiproduktion
öka intäkter, självförsörjning och företagets
hållbarhetsprofil samtidigt som man får bättre
kontroll på framtida
energikostnader.
All energiproduktion
omgärdas av regler, politiska beslut, skatter och
bidrag som ändras från
tid till annan. Detta gör
det svårt att investera eftersom man inte vet om
politiken även i framtiden
kommer att gynna ett
visst energislag.

SVAGHETER

arna vatten, vind och sol
är produktionen automatiserad och behovet
av arbetskraft är litet.
Motsatsen gäller för
GROT, ved och biogas.
Elcertifikatsystemet är
ett stödsystem som ska
HOT
gynna produktionen
Låga priser på energi
av förnybar el men
och på elcertifikat.
Sopbränsleimport.
priserna har kraftigt
Vattenkraften
sjunkit i pris sedan börifrågasätts.
jan av 2016. Även den
Politiska beslut
administrativa bördan
osäkra.
med exempelvis miljötillstånd är en svaghet.
Låga energipriser idag gör det svårt för de
som säljer till energibolagen men på sikt
väntas stigande priser.
Regelkrångel – administrativa bördor.
Prisfall på elcertifikat.
Avkastningen delvis
politiskt styrd.

FÖRNYBART. Vill du
utveckla ditt företag
eller brinner du för
förnybar energi? Oavsett
vilket finns det goda
förutsättningar för
inom energibranschen.
Befintliga byggnader kan
användas och ge intäkter
till företaget.
Även andra fördelar
som självförsörjning och
resurseffektivisering
talar för energiproduktion. Solceller kan även

användas på platser som
inte ligger i söderläge.
HÅLLBART. Att byta ut
dieselolja till pellets eller
flis i spannmålstorken är
många gånger lönsamt
när den gamla pannan
har gjort sitt. För vissa
företag har en hållbar
energiproduktion också
ett värde i marknadsföring och profilering av
gårdens andra verksamheter.

Marknaden. Låga priser pressar lönsamheten vid försäljning av energi från gården.
Det kan finnas energibolag som idag vill
köpa in sig på solel och vindel. Däremot är
det tufft på drivmedel- och värmemarknaderna. Det bedrivs lite utveckling av försäljning av energi men mer runt omställning
och energieffektivisering på gårdarna.
Man bedömer att energipriserna kommer att stiga på 3 till 5 års sikt till följd av
att EU bildar en gemensam energiunion
2020 samt att många gamla elanläggningar
kommer att fasas ut i Sverige och Europa.
Sverige kan på sikt exportera mer el, vilket
troligen kommer att få elpriserna att stiga.
Om investeringsstödet för solceller slopas
kan fler välja att investera i solceller
eftersom väntan på byråkratin och dess
handläggning försvinner och många ser
värdet i att investera ändå.
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Det är relativt enkelt att vara skogsägare.
En rad skogliga tjänster och den nya tekniken
underlättar skogsägandet för dig som inte själv
kan eller vill arbeta i skogen.
FYRA SNABBA OM SKOG!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Vägval. Skogsägare kan engagera sig olika
mycket beroende på de egna förutsättningarna. Man kan vara helt självverksam och
sköta allt från plantering till avverkning på
egen hand eller anlita entreprenörer för
hela eller delar av arbetet. Digitaliseringen
av skogsbruksplaner underlättar upphandling av entreprenörer, vilket förenklar för
dem som inte bor på gården. Ett annat
alternativ är att anlita en förvaltare som
sköter skogen utifrån uppställda mål.
Medelfastigheten inom familjeskogsbruket är 50 hektar och går inte att försörja sig
på med traditionellt skogsbruk. Skogsbruket är däremot ett komplement för många
jordbrukare och andra småföretagare.
De flesta skogsägare är leverantörer till
skogsindustrin som köper timmer, massaved, energived och GROT (grenar och
toppar). Timmer står för 70 procent av
skogsägarens intäkter.
Det finns flera möjligheter att öka intäkterna för skogsföretagare. Turism, vedförsäljning, träförädling, julgransodling och
entreprenadverksamhet är några.
Det vanligaste sättet att bli skogsbrukare
är genom överlåtelser inom familjen men
köp på den öppna marknaden förekommer också.
Lönsamhet och investeringar. Lönsamheten bland skogsägarna är genomsnittlig
medan investeringsviljan är lägre än snittet
för de gröna näringarna. De större skogs-
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brukarna har bättre lönsamhet och är mer
investeringsvilliga. Investeringar i skogsbruket är stora och avser i huvudsak skogsmark. Den som investerar i skog måste vara
långsiktig. Medelåldern på barrskog vid
slutavverkning är 110 år idag.
Priset på skogsmark är idag på många
håll högt och man inte kan räkna med
mer än ett fåtal procents direktavkastning
i form av försäljning av skogsråvara minus
löpande kostnader för avverkning och
skogsskötsel. Sedan 70-talet har bruttovärdet på skogsråvara sjunkit men kompenserats av ökad produktivitet i avverkningarbetet. Efter 2005 har lönsamheten pressats av
utebliven produktivitetsökning.
Tillväxten kan påverkas genom att välja
rätt plantmaterial och utföra röjningar och
gallringar rätt i tiden.
Ekonomin påverkas även genom att
avverkning sker vid rätt tidpunkt och att
som säljare leta efter den som betalar bäst.
Industrins betalningsvilja bestäms till stor
del av världskonjunkturen. Att certifiera
sitt skogsbruk genom certifieringsorganen
FSC och/eller PEFC ger en prispremie vid
gallring och slutavverkning. En viss andel
av skogen ska då avsättas för naturvård.
Styrkor och svagheter. Att det finns
skogsägare som upplever sig vara lönsamma är en styrka för det enskilda skogsägandet. Trähus, smarta kartonger och
förnybar energi samt drivmedel efterfrågas
och skogen kan leverera det men marknadsutvecklingen går långsamt. Den höga
skogsindustriella kompetensen i Sverige är
en styrka för skogsbruket i att få avsättning
för sina produkter.
Den förnybara råvara som levereras av
skogsbruket kommer att ha framtiden för
sig eftersom den biobaserade ekonomin
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RÅDGIVAREN!
Funderar du på att bli
skogsägare och vill få
mesta möjliga ut av din
nya verksamhet? Här är
tre goda råd:
1. Planera skatten.
Eftersom det ofta är
långt mellan de stora
skogsintäkterna är det
viktigt att vårda ditt
underskott och ditt underlag för räntefördelning
för gynnsam skattesituation den dag du avverkar.
2. Sköt skogen. Lej in
skogsvårdsåtgärder om
du är osäker på att du
kommer finna tid att
utföra dem själv.
3. Sätt upp mål.
Formulera ett mål med
ditt skogsägande och se
till att dessa kopplas till
åtgärdsförslagen i din
skogsbruksplan.

Källa: Johan Sundby,
LRF Konsult.
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STYRKOR
Positiva företagare.
Råvaran är förnybar.
Skogsägarna heterogen grupp med olika
kompetens.
Hög skogsindustriell
kompetens i Sverige.

MÖJLIGHETER
Ökat miljötänk.
Mer biobaserat i
framtiden.
Trähusbyggande.
Kartonger till ökande
distanshandel.
Ökat globalt välstånd.

SWOT. Omställningen till
bioekonomin är positiv
men går långsamt. Hög
industriell kompetens
ökar möjligheterna för
skogsråvara inom energi,
material och byggande.
Polariseringen mellan
storstadsbor och markägare ökar och att de politiska valen inte vinns på
landsbygden kan vara ett
hot. Stadsborna kommer
då att bestämma vilka
lagar som införs. Statliga
intrång i äganderätten är
ett ökande hot.

SVAGHETER
Långsam utveckling
av bioekonomin.
Minskad produktivitet vid avverkningar.

HOT
Kompetensbrist.
Polarisering mellan
stad och land kan inskränka ägarnas rätt
att bruka sin skog.

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

möjliggör nya hållbara
material och tillämpningar som efterfrågas
av samhället. Ökat
globalt välstånd leder
till en allt större efterfrågan på hygienpapper och förpackningar.
Fallande produktivitet
leder till att lönsamhet
för skogsföretagaren
försämras.

Marknad. Pappers- och
massaindustrins investeringar ligger just nu på
rekordnivåer och fler
investeringar väntas. Även sågverksindustrin som tidigare lidit av svag lönsamhet
väntas öka investeringarna för att täcka
framtidens behov av trävaror. Industrin efterfrågan på träbaserade produkter växer.
Konkurrensen om träråvaran är olika i
olika delar av landet, vilket gör att råvaran
betalas olika bra i olika områden och
landsändar. Det finns flera olika köpare
på marknaden. Skogsägarföreningar som
bildats av skogsägare och ägs av dessa,
stora skogsbolag som köper direkt eller
genom inköpsorganisationer samt mindre
köpsågverk. Det finns olika försäljningsformer och priser anges i olika mått. Det
är viktigt att vara påläst för att kunna välja
rätt köpare. En källa till hjälp är skogskunskap.se.
Skogsindustrins betalningsförmåga
påverkas ytterst av den globala konjunkturens utveckling.
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Då passar
skog extra bra!
SJÄLVVERKSAM. För den
som vill bo, arbeta och
leva på landet är skogsbruk ett bra komplement
till andra gröna näringar.
Avverkning och skötsel
av skog görs ofta på
vintern då många andra
verksamheter går på
sparlåga. Skogen ger
även finansiell stabilitet.
BOENDE I STAD. Att driva
en skogsfastighet passar
dig som har tålamod att
investera långsiktigt i en
lågavkastande verksamhet. Om man dessutom
sätter värde på ägandet
i sig med jakt, friluftsliv,
semesterboende på
lantgård blir uppsidan
större. Många ser skog
som pensionstillskott
och då är det viktigt att
det finns stora volymer
avverkningsbar skog vid
pensioneringen och att
fastigheten genererar
intäkter under 10 till
20 år.
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Många företagare bedriver skogsbruk eller annan verksamhet i kombination med träförädling.
Grunden är ofta ett intresse för materialet trä
och kreativt skapande.
FYRA SNABBA OM
TRÄFÖRÄDLING!

ÄR LÖNSAMHETEN GOD?

SKA DU INVESTERA?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN INOM 5 ÅR?

SKA DU SÄLJA VERKSAMHETEN UTANFÖR
FAMILJEN?
Källa: LRF/Ipsos 2017.
Svaren ovan baseras på
intervjuer med ett stort antal
LRF-medlemmar.

Hantverk. Träförädling är en bransch som
sammanfaller med intresset för skog och
hantverk. De vanligaste inriktningarna är
snickeri, hyvleri och sågverk men också
tillverkning av nischade specialprodukter.
Att förvandla skogsråvara till träprodukter
sker ofta i kombination med skogsbruket. 7 av 10 företagare inom träförädling
bedriver skogsbruk, men några driver även
mjölkgårdar, entreprenadverksamhet eller
nötköttsproduktion.
Gott om jobb. I dag finns det gott om jobb
och ett stort behov av alla olika förädlade
trävaror. Intresset för trävaror av hög
kvalitet har ökat både hos företagare
och konsumenter. De som jobbar med
träförädling har olika kunder i form av
kommuner och landsting, hotell, mäs�sor, arkitekter och privatpersoner. En del
småskaliga träförädlare har också egna
butiker, ofta tillsammans med kollegor, på
landsbygden och i dessa direktförsäljning
till privatpersoner.
De senaste tio åren har en föryngring
skett inom branschen. Det beror till stor
del på att nya marknader har tillkommit
och det finns ett ökat intresse för trä som
material och specialprodukter tillverkade
av trä.
Små företag. 82 procent av företagen sysselsätter mindre än en heltidstjänst vilket
är jämförbart med tidigare år. Att det inte
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ökar beror inte på låg efterfrågan utan
på att företagarna ofta har bra maskiner
och anläggningar som minskar behovet av
arbetskraft och att man inte vill anställa på
grund av krångliga regelverk.
Lönsamhet och investeringar. Både
lönsamheten och investeringsviljan anses
vara god och bedöms fortsatt god de kommande tre åren. Över hälften vill investera
i sina företag och då främst i maskiner och
utrustning, till exempel såg och hyvel, men
också i lagerbyggnader, industrilokaler och
maskinhallar. Många börjar med lättare
utrustning men om intresset för yrket
växer och affärerna går bra byter de flesta
upp sig till tyngre maskiner med större
kapacitet.
Eftersom efterfrågan på träråvara idag är
hög så finns det möjlighet för trävaruförädlaren att ta bra betalt för sina produkter. Virkespriserna varierar mellan olika
regioner och skogsägare. År 2016 var det
genomsnittliga priset för tallsågtimmer
461 kr/m3 fub (fast mått under bark) och
gransågtimmer 515 kr/m3 fub.
55 procent av de tillfrågade har någon
form av certifiering på den råvara de
använder. De flesta har PEFC eller FSCcertifiering som visar på att företagarna tar
ansvar för miljön. I dagsläget ger certifieringen av träråvaran ingen merbetalning
vid försäljning av den skapade produkten.
Styrkor och svagheter. En styrka är att de
flesta med intresse för träförädling redan
har många av de resurser (byggnader, maskiner, råvara) som krävs för att starta en
småskalig verksamhet. En svaghet är att en
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RÅDGIVAREN!
Är du kreativ, tycker
om att jobba med trä
som material och vill
utveckla ett lönsamt
träförädlingsföretag?
Här är tre goda råd:
1. Kom igång och sälj!
Ta tag i marknadsföring
och kunder snabbt så att
det blir en efterfrågan på
det du gör. Det behövs
för självkänslan, ekonomin och för att få en
feedback på det du gör.
2. Skapa nätverk!
Det är alltid utvecklande
att känna andra och
ibland, när det krisar,
avgörande för framgångsrikt företagande.
3. Lär dig mer!
För att utvecklas snabbare och bli kvar länge
i branschen så behövs
kunskap om till exempel
trälära, färgbehandlingar,
böjtekniker, verktyg mm.
Om det är svårt att hitta
lämpliga utbildningar,
testa själv hemma eller
ihop med andra.

Källa: Erik Hjärtfors,
Lövsjö Loghouse.
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Då passar
träförädling extra bra!
STYRKOR
Låg tröskel att ta
hobbyverksamheten
till ett företag.
Sverige är ett land
med gott om råvaran
trä och har traditon
för träförädling.

MÖJLIGHETER
Trä-vurm i samhället.
Trä som material har
positiv miljöprofil.
Nya marknader kan
utvecklas.
Kunna ta betalt för
certifieringar.

SWOT. Möjligheterna att
hitta nya marknader i
form av privatpersoner i
storstäder, möbelbutiker
och arkitekter finns. Konsumenter blir allt mer
medvetna om råvarors
ursprung och arbetsförhållanden i branschen.
Därför kommer det
sannolikt gå att ta mer
betalt för produkter
tillverkade av certifierat
virke inom några år.
Ökad byråkrati och
lagstiftning försvårar för
småskaliga träförädlare
att möta internationell
konkurrens. Många vill
eller kan inte växa då
man upplever sig sakna
kunskap kring regelverk
om föreskrifter för maskiner, arbetsmiljö, kollektivavtal med mera.

SVAGHETER
Investerar innan en
marknadsanalys har
gjorts.
Behövs kompetens
för att bedöma sin
marknad och hitta
nya marknader.

del företagare investerar innan de har gjort
en grundlig marknadsanalys och kalkyl, vilket
kan leda till problem
senare.

Möjligheter och hot. I
dag råder en trä-vurm
i samhället. Det gör
att fler går från att
ha träförädling som
hobbyverksamhet till
att bli företagare med
en omsättning och
lönsamhet som de kan
leva av. Allt fler producenter och konsumenter blir intresserade av trävaror och
ser potentialen att använda trä som alternativ till andra material. Ett av motiven
är att motverka negativa miljöpåverkan.
Trä är ett förnybart material som när det
används i bestående konstruktioner dessutom bidrar till en långsiktig inlagring av
kol från atmosfären.
HOT

Lagstiftning kan hindra företagare inom
träförädling att kunna
möta internationell
konkurrens.

SMÅSKALIG. Äger du
egen skog, är kreativ
och vill skapa produkter
av trä så har du alla
förutsättningar för att
arbeta med träförädling
i liten eller stor skala.
Om du inte har egen
skog går det att köpa
in råvara och förädla.
I båda fallen behövs
en marknadsanalys för
att skapa ett lönsamt

företag.
I dag råder en stor
efterfrågan på högkvalitativt byggvirke som kan
användas i byggnadsvård och renoveringar.
Så för den som vill
nischa in sig är detta
troligen ett segment
som växer.
VAR NYFIKEN. Det är
viktigt att vara nyfiken,

Fler satsar på träförädling. I dag finns
1443 registrerade träförädlingsföretag
bland jordbruksföretagen, en ökning med
cirka tio procent på tre år. Troligen är det
ett utslag av att efterfrågan på trävaror har
ökat. I dag finns ett stort intresse specialprodukter såsom högkvalitativt byggvirke
som används inom byggnadsvård och
renoveringar av äldre hus.
En viss konkurrens förutspås med
energisektorn där träråvaran har flera
användningsområden. Det betyder att
priset på råvaran kan komma att stiga i
framtiden.
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utveckla nya produkter
efter kundens behov
och hitta nya marknader.
Prata med din lokala
bygghandlare, snickare,
eller företagare i andra
branscher för att se vad
de har för behov av virke
och produkter. Kanske
behöver de regelbundet
speciella dimensioner
som inte finns i den vanliga byggvaruhandeln?

STATISTISKEN

SOM GER ÖVERBLICK
I vilka verksamheter
upplevs lönsamheten som
bäst? Vilka ska investera
de närmaste åren? Svaren
på dessa och andra frågor
visas här upp i lättlästa
diagram som ger en snabb
bild av helheten.
Åtta tabeller svarar dessutom på hur mycket som
omsätts sammanlagt i de
olika produktionsgrenarna,
hur många arbetstillfällen som skapas och hur
många företag som finns.
Du kan också läsa ut
förändringen mellan 2013
och 2016.
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Investeringsvilja

DIAGRAM 1

70%

FÖRÄDLING AV LIVSMEDEL
TURISM

FRAMTIDSTRO
Upplevd lönsamhet
& investeringsvilja

GRÖN OMSORG

60%

TRÄDGÅRDSODLING

POTATISODLING

50%

MJÖLKPRODUKTION
ÄGGPRODUKTION

HÄSTVERKSAMHET

Framtidstron i termer
av upplevd lönsamhet
och viljan att investera,
varierar mellan de olika
branscherna enligt en
medlemsundersökning
LRF låtit genomföra.
Inom de verksamhetsgrenar som ligger långt
upp till höger kombineras en hög upplevd
lönsamhet med stor ivilja
att investera.

UTHYRNING

BIODLING

KYCKLING

TRÄFÖRÄDLING

GRISPRODUKTION
ENTREPRENAD

VATTENBRUK

NÖTKÖTTSPRODUKTION

FRÖODLING, ÄRTOR ÅKERBÖNA
ELLER INDUSTRIGRÖDA

40%

VILT I HÄGN

SPANNMÅLSODLING

ENERGI

SKOGSBRUK

FÅR– & LAMMPRODUKTION

Intervjuerna gjordes under perioden 15 februari
till 28 mars 2017. De intervjuade är medlemmar
i LRF och bestod av de
cirka 50 procent til vilka
det fanns e-postadress
i LRFs medlemsregister.
Undersökningen genomfördes som en webenkät
och 3 713 personer
eller 19 procent av de
inbjudna svarade.

OLJEVÄXTODLING

30%
VALLODLING

20%

10%
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SOCKERBETSODLING

Upplevd
lönsamhet
20%

30%

40%
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Andel inom familjen

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

DIAGRAM 2

ÄGARSKIFTE
ENERGI

UTHYRNING

70%
FÅR– & LAMMPRODUKTION

FÖRÄDLING
AV LIVSMEDEL

TRÄFÖRÄDLING

Ägareskifte & andel inom familjen

NÖTKÖTTSPRODUKTION INKL.
FÖRSÄLJNING AV LEVANDE DJUR

Ägarskifte i termer
av planerat ägarskifte
inom fem år och vilja att
ägarskifta inom familjen,
varierar också mellan de
olika branscherna enligt
en medlemsundersökning LRF låtit genomföra.

GRISPRODUKTION
ÄGGPRODUKTION

SKOGSBRUK

65%

MJÖLKPRODUKTION
VATTENBRUK

FRÖODLING, ÄRTOR ÅKERBÖNA
ELLER INDUSTRIGRÖDA
VALLODLING

60%

ENTREPRENAD
GRÖN OMSORG

55%

POTATISODLING

De verksamheter som
ligger långt ned planerar
i högre grad ägarskifte
utanför familjen än de
som ligger högre upp.
Inom hälften av produktionsgrenarna planerar
mer än var fjärde att
överlåta sitt företag inom
fem år. Det kommer
att behövas många nya
entreprnörer i de gröna
näringarna.

TURISM
OLJEVÄXTODLING

HÄSTVERKSAMHET
SPANNMÅLSODLING

BIODLING

KYCKLING
Fakta bakom undersökningen som ligger till
grund för diagrammet
finns på föregående

50%
SOCKERBETSODLING
VILT I HÄGN

45%

Andel ägarskifte
inom 5 år

TRÄDGÅRDSODLING

40%
0%

15%

20%
192

25%

35%

40%

45%
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Helheten. De gröna
näringarna är Sveriges
största småföretagargrupp. Verksamheterna
spänner över ett 30-tal
branscher. Näringarna omsätter drygt 70
miljarder kronor och
skapar sysselsättning
motsvarande 70 000
årsarbeten.
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Till försäljningsintäkterna kommer drygt
10 miljarder kronor
i form av gårdsstöd,
miljöersättningar och
andra EU-ersättningar.
I följande tabeller
redovisas antal företag,
omsättning och
sysselsättning i de
olika branscherna.

DJUR
ODLING
FÖRÄDLING &
TJÄNSTER

TABELL 2

SKOG &
ENERGI

2016
BIODLING

OMSYSSELSÄTTNING SÄTTNING
2016
2016
(MKR)

(ÅRSVERK)

12 026

160

510

FÅR- OCH LAMM

8 724

255

1 130

GRIS

1 252

4 311

1 600

GÅS, ANKA ELLER KALKON
HÄSTVERKSAMHET
MJÖLK
NÖTKÖTT INKL LEVANDE DJUR
KYCKLING

456

–

20 000

–

–
15 000

4 524

950

230

POTATIS

3 301

338

1 630

SOCKERBETOR

1 671

506

260

SPANNMÅL

24 870

5 035

2 800

TRÄDGÅRD

2 066

4 964

7 100

50 987

1 880

5 630

3 866

338

160

15 632

17 810

16 150

8 930

9 380

180

189

280

ÄRTER & ÅKERBÖNOR
SUMMA VÄXTODLING
ENTREPRENAD

8 600

GRÖN HÄLSA/OMSORG

13 174

6 391

4 950

LOKAL LIVSMEDELSFÖRÄDLING

2 996

1 530

3 280

198

1 921

190

TURISM

4 909

650

1 550

UTHYRNING

6 216

1 230

1 680

12 529

16 170

6 417

720

2 010

328 000

15 980

6 200

1 443

1 200

1 350

17 900

9 560

–

PÄLSDJUR/MINK

80

600*

VATTENBRUK

203

555

300

VILT I HÄGN

152

14

13

2 897

1 911

430

25 033

32 973

194

OLJEVÄXTER

VALL
INGÅR I
SLAKTKYCKLING.

(ÅRSVERK)

8 916

34

SUMMA DJUR

(MKR)

3 872

STRUTS

ÄGG

OMSYSSELANTAL
SÄTTNING SÄTTNING
FÖRETAG
2016
2016
2016

2016

TABELL 1
ANTAL
FÖRETAG
2016

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

–

INGÅR I
SLAKTKYCKLING.

250 * SIFFRAN

ÄR EN UPPSKATNING.

SUMMA FÖRÄDL./TJÄNSTER
ENERGI
SKOGSBRUK
TRÄFÖRÄDLING
SUMMA ENERGI & SKOG
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Trenderna. Hur
utvecklades antalet
företag som bedriver
olika verksamheter i de
gröna näringarna mellan
2013 och 2016? Det
ger tabellerna på det här
uppslaget svar på.
För de flesta delbranscher har antalet
företag minskat. Det

STATISTIK

STATISTIK

speglar den pågående
utvecklingen mot färre
men större företag.
Undantag är bioodling,
trädgård, entreprenad,
livsmedelsförädling,
turism, uthyrning och
skogsbruk där antalet
företag som bedriver
dessa verksamheter är
fler 2016 än 2013.

DJUR
ODLING
FÖRÄDLING &
TJÄNSTER
SKOG &
ENERGI

TABELL 3

ANTAL
FÖRETAG

2016

2013

12 026

11 505

FÅR- OCH LAMM

8 724

8 869

GRIS

1 252

1 281

BIODLING

GÅS, ANKA ELLER KALKON
HÄSTVERKSAMHET
MJÖLK
NÖTKÖTT INKL LEVANDE DJUR
KYCKLING

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

456

–

20 000

–

TABELL 4

ANTAL
FÖRETAG

UPPGIFT
SAKNAS.
UPPGIFT
SAKNAS.

3 872

4 668

13 174

14 294

198

242

2013

OLJEVÄXTER

4 524

5 856

POTATIS

3 301

3 431

SOCKERBETOR

1 671

2 005

SPANNMÅL

24 870

26 155

TRÄDGÅRD

2 066

1 908

VALL

50 987

56 187

ENTREPRENAD

16 150

14 295

180

180

LOKAL LIVSMEDELSFÖRÄDLING

2 996

2 346

TURISM

4 909

4 804

GRÖN HÄLSA/OMSORG
UPPGIFT
SAKNAS.

STRUTS

34

PÄLSDJUR/MINK

80

85

VATTENBRUK

203

241

UTHYRNING

6 216

6 153

VILT I HÄGN

152

214

ENERGI

6 417

7 967

2 897

4 149

328 000

327 727

1 443

1 305

ÄGG

–

2016

SKOGSBRUK
TRÄFÖRÄDLING
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Omsättningen. Omsättningen i de fyra
huvudgrupperna av
företag är ganska lika
2013 jämfört med 2016.
Undantaget är förädling
och tjänster som ökade
med drygt 10 procent.
Det är framför allt entreprenad som har vuxit i
omfattning, men även de
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småskaliga förädlarna
och turismföretagen
omsatte större belopp.
I vissa branscher kan
världsmarkandspriset få
stort genomslag enstaka
år, tex för mjölk och
spannmål. Också årsmåner och skördars storlek
kan ha stor inverkan på
enstaka år.

DJUR
ODLING
FÖRÄDLING &
TJÄNSTER
SKOG &
ENERGI

TABELL 5

OMSÄTTNING

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

2016

2013

(MKR)

(MKR)

TABELL 6

OMSÄTTNING

2016

2013

(MKR)

(MKR)

OLJEVÄXTER

950

1 009

POTATIS

338

219

SOCKERBETOR

506

535

SPANNMÅL

5 035

4 670

BIODLING

160

148

TRÄDGÅRD

4 964

4 807

FÅR- OCH LAMM

255

219

VALL

1 880

1 910

4 311

4 284

338

219

15 632

15 181

8 930

7 960

189

142

1 530

1 200

650

600

1 230

1 209

12 529

11 111

720

1 315

15 980

15 440

1 200

1 290

17 900

18 045

GRIS
GÅS, ANKA ELLER KALKON

–

–

HÄSTVERKSAMHET

–

–

MJÖLK

8 916

10 568

NÖTKÖTT INKL LEVANDE DJUR

6 391

4 756

KYCKLING

1 921

1624

STRUTS

–

–

PÄLSDJUR/MINK

600 *
555

436

VILT I HÄGN

14

12

1 911

1 831

25 033

24 877

SUMMA DJUR

198

SUMMA VÄXTODLING
ENTREPRENAD
GRÖN HÄLSA/OMSORG
LOKAL LIVSMEDELSFÖRÄDLING

INGÅR I
SLAKTKYCKLING.

1 000 * SIFFRAN

VATTENBRUK

ÄGG

ÄRTER & ÅKERBÖNOR
INGÅR I
SLAKTKYCKLING.
UPPGIFT
SAKNAS.

ÄR EN UPPSKATTNING.

TURISM
UTHYRNING
SUMMA FÖRÄDL./TJÄNSTER
ENERGI
SKOGSBRUK
TRÄFÖRÄDLING
SUMMA ENERGI & SKOG

199
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Arbetstillfällen. Utvecklingen för sysselsättningen i olika produktionsgrenar följer samma
övergripande mönster
som omsättningen. Den
står stilla i tre, men
ökar kraftigt i gruppen
förädling och tjänster.
Ökningen här är hela
17 procent på tre år.
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Det innebär att det har
skapats 2 000 nya jobb
i dessa verksamheter
mellan 2013 och 2016.
Inom djurproduktionen
har ett stort skifte skett
från mjölkproduktion till
nötköttsproduktion. Det
speglar att mjölkföretag
gått över till att enbart
producera nötkött.

DJUR
ODLING
FÖRÄDLING &
TJÄNSTER
SKOG &
ENERGI

SYSSELSÄTTNING

2016
(ÅRSVERK)

OLJEVÄXTER

SYSSELSÄTTNING

2013

(ÅRSVERK)

(ÅRSVERK)

510

500

FÅR- OCH LAMM

1 130

1 140

GRIS

1 600

1 690

GÅS, ANKA ELLER KALKON

290

1 630

1 620

260

300

SPANNMÅL

2 800

3 080

TRÄDGÅRD

7 100

6 810

VALL

5 630

5 600

160

100

17 810

17 800

9 380

7 960

280

210

SOCKERBETOR

ÄRTER & ÅKERBÖNOR
INGÅR I
SLAKTKYCKLING.
*AVSER 2010

2013
(ÅRSVERK)

230

POTATIS

2016

BIODLING

GRÖN ENTREPRENÖR LRF

SUMMA VÄXTODLING

–

–

15 000

10 500*

MJÖLK

8 600

8 600

GRÖN HÄLSA/OMSORG

NÖTKÖTT INKL LEVANDE DJUR

4 950

5 060

LOKAL LIVSMEDELSFÖRÄDLING

3 280

2 570

190

160

TURISM

1 550

1 520

UTHYRNING

1 680

1 680

16 170

13 940

ENERGI

2 010

2 190

SKOGSBRUK

6 200

7 690

TRÄFÖRÄDLING

1 350

1 450

9 560

11 330

HÄSTVERKSAMHET

KYCKLING
STRUTS

–

–

PÄLSDJUR/MINK

250*

250 * SIFFRAN

VATTENBRUK

300

260

VILT I HÄGN

13

15

430

370

32 473

28 545

ÄGG
SUMMA DJUR

200

INGÅR I
SLAKTKYCKLING.
ÄR EN UPPSKATTNING.

ENTREPRENAD

SUMMA FÖRÄDL./TJÄNSTER

SUMMA ENERGI & SKOG
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GRÖN ENTREPRENÖR:
Affärsmöjligheter
i hela landet
3 upplagan

Lantbrukarnas
Riksförbund 2018
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