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Lantbruksbarometern 2015:

Variation mellan regioner
Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och
många andra frågor skiljer sig mellan regionerna. Nedan presenteras några siffror
som sticker ut och skiljer olika regioner från riksgenomsnittet.
Totalt har 1000 bönder intervjuats i lantbruksbarometern, nära 150 lantbrukare per region.
Variationen mellan regioner beror av många faktorer, delvis av långsiktiga förutsättningar
där jordmåner och klimat styr vilken produktionsform som dominerar och hur EU-stöden
fördelas. Även årsvariationer som exempelvis regional- och lokalpolitiska
ställningstaganden och hur vädret varit i olika delar av landet det gångna året påverkar.

Regionindelning i Lantbruksbarometern
Region 7: Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län
Region 6: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län
Region 5: Västra Götalands län, Värmlands län
Region 4: Hallands län, Skåne län
Region 3: Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län
Region 2: Östergötlands län, Örebro län, Södermanlands län, Gotlands län
Region 1: Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län

Region 1:
Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län










Lantbrukarna i regionen upplever försämrad lönsamhet gentemot
föregående år och är en av de regioner som uppvisar svagast
lönsamhetsindex 2015. Däremot är företagarna, liksom
föregående år, de i landet som tror på störst lönsamhetsförbättring
nästkommande år.
13 procent av lantbrukarna i regionen planerar investeringar i
byggnader (exklusive djurstallar) det kommande året, vilket är
mest i landet. 14 procent anger att de gjort sådana investeringar
det gångna året vilket är näst flest av samtliga regioner. Kvalar in
på en tredjeplats bland de regioner som i högst grad har gjort och
planerar maskininvesteringar.
Generellt stort intresse för att utveckla alternativa
affärsmöjligheter. Exempelvis den region med störst intresse för
att utveckla energiproduktion, såväl för egen förbrukning som för
avsalu. Ävenså för utveckling av försäljning på gården,
hästverksamhet och annan kompletterande verksamhet.
Den region med näst högst andel Krav- eller Demetercertifierade
företag, 17 procent.
Ingen av de tillfrågade mjölkföretagarna i regionen planerar att
utöka sin produktion.
32 procent av lantbrukarna anser sin konkurrenskraft ganska
dålig, 12 procent som mycket dålig vilket är de näst högsta
andelarna för respektive svarskategori i landet.

Region 2:
Östergötlands län, Örebro län, Södermanlands län,
Gotlands län








Lantbrukarna i regionen upplever försämrad lönsamhet gentemot
föregående år och är en av de regioner som uppvisar svagast
lönsamhetsindex 2015. Tron på lönsamhet det kommande året är
näst mest pessimistisk av samtliga regioner.
Region 2 är den som i högst grad avser att vidta åtgärder för att
förbättra lönsamheten. Utöka och effektivisera befintlig produktion
samt ökad omvärldsbevakning och terminssäkring av inköp och
försäljning är åtgärder som i högre grad planeras vidtas i region 2
än övriga regioner.
Den region där bönderna med 15 procent i störst utsträckning
planerar maskininvesteringar det kommande året.
Högst intresse av alla regioner för att utveckla någon form av
turismverksamhet, 9 procent.
Lantbrukarna i regionen upplever att deras konkurrenskraft är
svag, 47 procent av företagen anser konkurrenskraften ganska
eller mycket dålig.

Region 3:
Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län








Lönsamhetsindex för regionen går liksom i de flesta regioner ner
gentemot föregående år, och dalar från att vara näst starkast till
en tredjeplats. I tron på hur lönsamheten kommer vara om ett år är
det försiktigt uppåt vilket placerar regionen i mitten av samtliga.
Den region där det totalt sett planeras minst
lönsamhetsförbättrande åtgärder, ändå är region 3 den som i näst
högst grad avser att utöka och/eller effektivisera befintlig
produktion för att förbättra lönsamheten.
Den region som gjort flest investeringar totalt sett det gångna året.
Den region som i störst utsträckning gjort maskininvesteringa det
gångna året och även en av de två regioner som planerar för flest
maskininvesteringar det kommande året. Även den region som i
näst högst utsträckning planerar byggnadsinvesteringar (exklusive
djurstallar).
5 procent av lantbrukarna anser sin konkurrenskraft vara mycket
god, vilket är en delad toppnotering bland samtliga regioner.

Region 4:
Hallands län, Skåne län










Synen på lönsamhet har det gångna året dalat kraftigast i region 4,
från ett positivt lönsamhetsindex (fler anser sin lönsamhet god
eller mycket god än dålig eller mycket dålig) för ett år sedan till ett
lönsamhetsindex på minus 31, som ändå är näst högsta
noteringen i landet. Tron på lönsamheten om ett år är en svag
förbättring från dagens notering.
Tolv procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever lönsamheten
så pass god att den täcker alla löpande utgifter inklusive en lön
och möjlighet att spara pengar för framtida investeringar.
Störst intresse för att satsa på ett kvalitetssystem för att förbättra
lönsamheten.
Den region som i minst utsträckning gjort djurstallsinvesteringar
det gångna året, i gengäld den region som i störst utsträckning
planerar investeringar i djurstallar det kommande året.
Den region där flest lantbrukare uttrycker intresse för att investera
i och utveckla någon form av förädling av gårdens produkter.
55 procent av företagarna i regionen upplever sin konkurrenskraft
god eller mycket god, vilket är näst högsta andelen i landet.
Den region där flest tror på bättre förutsättningar för lantbruket i
bygden över en femårsperiod.
Ingen av de tillfrågade mjölkproducenterna i regionen planerar att
upphöra med mjölkproduktionen.

Region 5:
Västra Götalands län, Värmlands län












Den enda region som upplever en bättre lönsamhet i år än för ett
år sedan, lönsamhetsindex stiger från minus 36 till minus 32 vilket
är högsta noteringen av samtliga regioner. Tron på lönsamheten
om ett år är ytterligare förbättring, och lantbrukarna i region 5 tar
en tätposition gällande förväntad lönsamhet.
Tolv procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever lönsamheten
så pass god att den täcker alla löpande utgifter inklusive en lön
och möjlighet att spara pengar för framtida investeringar, och 31
procent ytterligare anser att den räcker till allt utom det
sistnämnda. Fem procent säger att lönsamheten är så dålig att
verksamheten oftast går med förlust vilket är den lägsta andelen
av samtliga regioner.
Stort intresse för att öka samarbetet med andra lantbruksföretag,
47 procent av företagen har sådana ambitioner.
Den region som i störst utsträckning investerat i byggnader
(exklusive djurstallar) det gångna året. 4 procent av lantbrukarna
planerar byggnadsinvesteringar det kommande året vilket är lägsta
noteringen i landet.
5 procent av lantbrukarna anser sin konkurrenskraft vara mycket
god, vilket är en delad toppnotering bland samtliga regioner.
Den region med högst andel lantbrukare som är Krav- eller
Demetercertifierade.
61 procent av lantbrukarna tror att förutsättningarna för lantbruket
är oförändrade i ett femårsperspektiv.
Högst andel mjölkföretag som har för avsikt att upphöra med eller
minska mjölkproduktionen, över 40 respektive 20 procent.

Region 6:
Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län









Lantbrukarna i region 6 upplever med ett lönsamhetsindex på
minus 57 svagast lönsamhet av samtliga regioner, ett stort tapp
från föregående år då lönsamhetsindex var minus 24. Även
framtidsutsikterna är de dystraste i landet, dock spås en svag
lönsamhetsförbättring det kommande året.
De företagare som i störst utsträckning planerar att avveckla
någon verksamhet för att förbättra lönsamheten, och även de som
i störst utsträckning planerar att öka arbetet utanför företaget. I
region 6 planerar också förhållandevis många att öka förädlingen
och direktförsäljningen till konsumenter för att förbättra
lönsamheten.
Delad andraplats avseende andel som gjort djurstallsinvesteringar
det gångna året, och motsvarande placering bland de som
planerar djurstallsinvesteringar det kommande året.
Flest som avser investera i och utveckla entreprenadverksamhet.
Den region där lägst andel av företagarna, 45 procent, anser sin
konkurrenskraft god eller mycket god. En av de regioner där
ovissheten är störst i samma fråga.
Den region där näst flest av de tillfrågade lantbrukarna, 47 procent
tror på sämre förutsättningar för lantbruket i ett femårsperspektiv.
Endast kollegorna i norr är mer pessimistiska.

Region 7:
Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län











Placerar sig i mitten av de sju regionerna avseende upplevd
lönsamhet och tror på en viss lönsamhetsförbättring det
kommande året.
Högst andel lantbrukare, 14 procent, som anger att verksamheten
oftast går med förlust, respektive som anger att verksamheten nätt
och jämnt går ihop 27 procent.
Lägst andel lantbrukare som gjort investeringar i maskiner det
gångna året och även lägst andel lantbrukare som planerar
maskininvesteringar det kommande året. I gengäld den region där
högst andel investerat i djurstallar året som varit. Investeringar i
andra byggnader än djurstallar har varit få, och
investeringsplanerna i byggnader (exklusive djurstallar) är lägst av
alla regioner.
Region 7 har störst andel lantbrukare som planerar att investera i
och utveckla någon ny affärsmöjlighet. Störst är intresset för
entreprenadverksamhet och, relativt övriga regioner är intresset
stort även för försäljning på gården och energiproduktion för
avsalu samt eget bruk.
Högst andel lantbrukare som anser konkurrenskraften mycket
dålig, 14 procent.
Den region där flest, 57 procent, tror att förutsättningarna för
lantbruket kommer att försämras i ett femårsperspektiv.
Den region där flest mjölkföretagare har för avsikt att öka
produktionen, 30 procent har sådana tankar.
Högst andel företag som är certifierade med Svenskt Sigill eller IPodling.

