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Stora variationer i lönsamhet
Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska
böndernas lönsamhet. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad
gäller lönsamhet och framtidstro. Utlåningstakten avtar och en tredjedel av företagen som omsätter mer
än 5 miljoner har minskat sina amorteringar eller begärt amorteringsfrihet. Något fler planerar dock att
investera det kommande året än för ett år sedan vilket tyder på en spirande framtidstro.
Trots positiv tendens: Majoriteten av företagarna upplever dålig lönsamhet
I år upplever 61 procent av lantbrukarna att lönsamheten är ganska eller mycket dålig, vilket är 8
procentenheter färre än föregående år. Efter tre års negativ trend finns förhoppning om att lönsamheten går i
en positivare riktning. Det samlade lönsamhetsindexet har i årets undersökning förbättrats med 13
procentenheter från minus 37 till minus 24. Framför allt är det mjölkproducenterna som upplever förbättrad
lönsamhet. Samtliga regioner tror på en positiv utveckling av lönsamheten det kommande året. Tron på
framtida lönsamhet varierar mellan olika produktionsinriktningar där grisköttsföretagarna är ensamma om att
tro på försämrad lönsamhet om ett år.
Lantbrukarnas nyupplåning avtar
På årsbasis har utlåningstakten minskat med 4,2 miljarder jämfört med 2012. Den sammanlagda utlåningen
till lantbruket uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 265 miljarder kronor, en ökning med 10,9 miljarder eller 4
procent. 44 procent anger att de tagit lån till lantbruksföretaget de senaste tre åren, förra året var
motsvarande siffra 48 procent. Nära hälften av de som lånat investerar i maskiner, en femtedel i
jordbruksmark och något färre i ekonomibyggnader. Hög skuldsättning och lönsamhetsproblem gör att
lantbrukarna skjuter på amorteringarna. Det finns ett klart samband mellan företagens storlek och andelen
som begär amorteringsminskning, 30 procent av företagen med en omsättning över 5 miljoner har minskat
sina amorteringar.
Maskin och byggnadsinvesteringar fortsatt låga – små förändringar väntas 2014
Andelen lantbrukare som gjort investeringar i byggnader är den lägsta under den senaste tioårsperioden, 17
procent. Dock anger något fler än föregående år att de planerar byggnadsinvesteringar det kommande året.
30 procent av lantbrukarna har gjort maskininvesteringar det gångna året, en liten ökning från året innan men
fortfarande näst lägsta notering de senaste tio åren. Det syns en ökad investeringsvilja det kommande året, 14
procent planerar maskininvesteringar det kommande året, 3 procentenheter fler än för ett år sedan.
Aktiebolag mer lönsamma och fler företag med anställda
De som driver sina företag som aktiebolag är mer tillfreds med lönsamheten, 45 procent finner den mycket
eller ganska god, motsvarande siffra för de som driver företaget som enskild firma är 36 procent.
Aktiebolagsformen är vanligare bland yngre lantbrukare och det är också de som är mest optimistiska inför
framtiden. Andelen lantbruksföretag med anställda har ökat till 34 procent från föregående års 29 procent, av
dessa har hälften mer än en anställd.
I söder vill flest rekommendera yrket till yngre
Lantbrukare är nöjda med sitt yrkesval, 95 procent uppger att de trivs ganska eller mycket bra och 64 procent
skulle rekommendera yrket till yngre vilket är 6 procentenheter fler än föregående år. Främst unga
lantbrukare under 30 är mer positiva. I Region 4 rekommenderar 77 procent en yngre att bli lantbrukare, det är
också i Region 4 företagarna är mest tillfreds med sin lönsamhet.
Hela rapporten finns att ladda ner från www.swedbank.se och www.lrfkonsult.se.
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Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen om tillståndet i svenskt lantbruk. Sifo har på uppdrag
av LRF Konsult och Swedbank telefonintervjuat 1000 lantbrukare mellan den 9 januari och 24 januari 2014. Sedan
2013 finns det även siffror från den något mindre omfattande höstbarometrar som utkommer i september att
jämföra med.

