Lantbruksbarometern 2014:

Utmärkande regionsiffror
För varje region presenteras några siffror som sticker ut och skiljer just den
regionen från riksgenomsnittet.

Region 1: Stockholms län, Uppsala Län, och Västmanlands län
□ Enda region där lönsamhetsindex sjunkit sedan föregående år, och den
region som upplever sämst lönsamhet i årets undersökning. Däremot den
region som tror på störst lönsamhetsförbättring det kommande året,
dock tror fortfarande fler att lönsamheten om ett år är ganska eller
mycket dålig än ganska eller mycket god.
□ Den region där näst flest, 14 procent, gjort investeringar i andra
byggnader än djurstallar. Också en av de regioner som planerar flest
maskininvesteringar, 19 procent har för avsikt att förnya något i
maskinparken det kommande året.
□ Stort intresse för att utveckla entreprenad som ny affärsmöjlighet, 19
procent har sådana planer. Även den region med störst intresse för att
utveckla någon affärsmöjlighet mot hästar.
□ 24 procent av företagen anger att de har anställda, vilket är den lägsta
andelen i landet.

Region 2: Örebro Län, Södermanlands län, Östergötlands län, Västmanlands
län
□ En svag lönsamhetsförbättring har upplevts det gångna året,
lönsamhetsindex på -33 att jämföra med föregående års -32. Majoriteten
av regionens lantbrukare finner således lönsamheten ganska eller mycket
dålig.
□ Regionens lantbrukare har varit försiktiga med djurstallsinvesteringar, 4
procent har investerat det gångna året och 3 procent planerar sådana
investeringar det kommande året vilket är minst i landet.
□ Den region där näst flest, 68 procent, skulle rekommendera en ung
människa att arbeta inom näringen.
□ 9 procent av företagen planerar att nyanställa inom två år.
Region 3: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län
□ Stark återhämtning i upplevd lönsamhet sedan föregående år, till ett
lönsamhetsindex på minus 11 från minus 53 föregående år, att jämföra
med riksgenomsnittets minus 24. Den region där minst andel av
företagarna planerar åtgärder för att förbättra lönsamheten.
□ 9 procent av lantbrukarna har gjort investeringar i djurstallar det gångna
året, näst flest i riket.
□ En av de tre regioner som är mest benägna att satsa på nya
affärsmöjligheter inom entreprenad, 17 procent har sådana planer.
□ Är tillsammans med region 4 den region där högst andel lantbrukare
arrenderar hela eller delar av sin mark.
□ En av de regioner där högst andel av företagen har anställda, 37 procent,
8 procent planerar nyanställningar inom två år.
Region 4: Hallands län, Skåne län
□ Lantbrukarna i region 4 upplever bäst lönsamhet och regionen är den
enda i landet med ett positivt lönsamhetsindex! Ett lönsamhetsindex på 7
betyder att fler lantbrukare finner lönsamheten ganska eller mycket god
än ganska eller mycket dålig, lönsamhetsindex för riket är -24. Stark tro
på ytterligare lönsamhetsförbättring, prognosen för lönsamheten om ett
år ger ett indextal på 24.
□ Företagarna i region 4 är de som planerar flest åtgärder för att ytterligare
förbättra lönsamheten, främst att effektivisera och öka produktionen i
befintliga driftsgrenar men även att samarbeta med andra lantbrukare
och att terminssäkra inköp och försäljningar.
□ Flest lantbrukare som investerat i maskiner och i andra byggnader än
djurstallar finns i region fyra. Det är också den region där flest, 20
procent, planerar investeringar i maskiner även det kommande året.
□ 77 procent kan rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. 13
procent av företagarna anger att de tänker nyanställa personal inom två
år.

Region 5: Värmlands län, Västra Götalands län
□ Många företagare upplever lönsamheten så pass god att den täcker
löpande utgifter, men färre bär en lön och få har lönsamhet nog att även
bära investeringar.
□ Många planerar åtgärder för att förbättra lönsamheten i
lantbruksföretaget, den region som är mest benägen att öka
produktionen i befintliga driftsgrenar och att öka samarbetet med andra
lantbruksföretag.
□ 43 procent av lantbrukarna planerar en eller flera investeringar det
kommande året, det är flest i landet.
□ Fler av de företagare som tagit lån för investeringar det gångna året har
nyttjat kapitalet till att köpa mer mark än för att köpa maskiner, vilket är
unikt i riket.
Region 6: Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län
□ Stark förbättring av upplevd lönsamhet, från -63 till -24, och en prognos
som talar för ytterligare förbättringar det kommande året. Dock är det
fortfarande fler lantbrukare som upplever lönsamheten som ganska eller
mycket dålig än ganska eller mycket god.
□ Den region där näst flest gjort investeringar i maskiner det gångna året,
31 procent. Investeringsplanerna det kommande året är försiktiga relativt
övriga regioner.
□ Enda region där intresset för att utveckla nya affärsmöjligheter avtagit
något sedan förra året, dock en av de regioner med störst intresse för
entreprenad, 19 procent. Förhållandevis stort intresse även för förädling
av gårdens produkter och turismverksamhet.
Region 7: Norrbotten län, Västerbottens län, Jämtlands län
□ Från att ha varit den region som upplevt sämst lönsamhet för ett år sedan
har lönsamhetsindex förbättrats och landar nu på -35, en förbättring med
34 från föregående års bottennotering -69. Däremot också den region
där flest i landet, 3 procent, anger att de upplever sin lönsamhet som
mycket god.
□ Den region där högst andel av företagarna gjort djurstallsinvesteringar
det gångna året, också den region där näst högst andel, 10 procent,
planerar sådana investeringar det kommande året.
□ I region 7 är andelen lantbrukare som arrenderar marken de brukar, helt
eller delvis, lägst i landet.
□ En av de regioner med högst andel aktiebolag bland lantbruksföretagen,
tillsammans med region 4. Också den region där näst flest anger att de
kommer att anställa ny personal inom två år, 11 procent.

