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Fler anser att lönsamheten är god jämfört
med vårens och tidigare höstars undersökningar men det skiljer mycket mellan olika
verksamhetsgrenar. Störst är skillnaden
mellan grisköttsproducenter och mjölkproducenter.
Lönsamhet
Av 500 tillfrågade lantbrukare upplever 35 procent att lönsamheten är ganska god, det är en ökning med nio procentenheter
jämfört med de senaste undersökningarna. Det är 2 procent
som anser att lönsamheten är mycket god. Flest, 38 procent
upplever att lönsamheten är ganska dålig. Andelen som anser
att lönsamheten är mycket dålig har ökat med en procentenhet
till 24 procent. Se Tabell 1.

Största variationen någonsin mellan olika produktionsgrenar
Uppfattningen om lönsamheten skiljer sig väsentligt mellan
olika produktionsgrenar, bäst lönsamhet upplever grisköttsproducenterna att de har med ett lönsamhetsindex på 57 medan
mjölkproducenternas lönsamhetsindex är minus 86. Förutom
grisköttsproducenterna har även nötköttsproducenterna ett positivt lönsamhetsindex på 15 medan växtodlingsproducenterna
har minus 49. Samtliga verksamhetsgrenar tror på en liknande
eller förbättrad lönsamhet för hösten 2017. Mjölkproducenterna
har den största förväntade ökningen med 49 procentenheter
men nivån är fortfarande negativ, minus 37. Se DIAGRAM 2.

TABELL 1
Upplev lönsamheten idag, procentandel,
svarsalternativ i procent
Mycket god
Ganska god
Ganska dålig
Mycket dålig
Tveksam/Vet ej

V 2015 H 2015
1
0
26
26
49
37
21
36
2
1

V2016 H 2016
2
2
26
35
48
38
23
24
1
1

Varje år redovisar Lantbruksbarometern ett lönsamhetsindex
(nettotal). Detta index är beräknat som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen
som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Ett negativt
nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer
lönsamheten som dålig. Nettotalet kan variera mellan minus
100 till plus 100.
Lönsamhetsindex för hösten 2016 är minus 25, en förbättring
med 18 procentenheter sedan vårens minus 43. Se DIAGRAM 1.

Svårt att sätta prognos
Nötköttsproducenterna trodde för ett år sedan på en något lägre
lönsamhet inför hösten 2016. Det blev istället en ökning från
prognosens 5 till höstens utfall på 15. Grisproducenterna trodde på en kraftig ökning och i deras fall visar det sig att utfallet
blev ännu bättre. Prognosen var ett index på 38 och utfallet blev
57. Växtodlingsproducenterna trodde på en liknande lönsamhet
minus 49 och fick rätt i sin prognos medans mjölkproducenterna hoppades på en förbättring i sin prognos på minus 74.
Mjölkproducenternas upplevda lönsamhet blev sämre än prognosen minus 86 men en svag förbättring från föregående hösts
rekordlåga index på minus 98.
Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har
utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den
29:e helårsupplagan.
Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande
syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och
presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar på
uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under
januari månad 1000 lantbrukare, under september intervjuas
500 lantbrukare. Intervjuerna har skett mellan den 21–27
september 2016.

Framtidsförväntningar
Lantbrukarna har även tillfrågats om sin tro på lönsamheten
om ett år. De har kunnat välja mellan svarsalternativen: Mycket
god, ganska god, ganska dålig, mycket dålig eller tveksam/vet
ej. Bland lantbrukarna totalt tror 43 procent att lönsamheten
om ett år kommer att vara mycket god eller ganska god. 53
procent tror att den kommer vara ganska dålig eller mycket
dålig. Framtidstron är högre jämfört med för ett år sedan. Se
prognos höst 17 i DIAGRAM 1.
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