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case 3:
landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft
har ökat

rätt kunder
ger rätt
pengar
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Lantbrukare Bengt Persson är medlem i
LRF:s riksförbundsstyrelse. Han är också styrelseordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning. Han menar att utan tillväxt så urholkas
lönsamheten men att potentialen finns och
att kompetensutveckling är en helt avgörande fråga.

”Landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft
har ökat.” Vad säger
du?
– Det är lite trixigt att bedöma lönsamheten. De mätningar som görs är enbart
inriktade på det traditionella jordbruket.
Dessutom mäter man med fel parametrar,
med areal, kilo och liter, vilket gör att man
får fram mycket annorlunda resultat i
förhållande till det vanliga näringslivet.
Man mäter inte på det som egentligen
skapar intäkter. Vad det sedan gäller
övriga landsbygdsbrukare så finns det
alltså ingen statistik, man kan bara anta
utifrån sina egna observationer att det
skett en ökning i utbudet. Huruvida det
också innebär en lönsamhetsökning är
svårt att säga.
– Man måste också skilja på lönsamhet
och tillväxt. Utan tillväxt urholkas
lönsamheten. De senaste åren har t ex
löneökningarna ökat konstant med några
procent. De tickar upp vartenda år, vilket
innebär att du måste fundera på produktiviteten och över tid ha koll på hur du
växer omsättningsmässigt. Annars har du
inte en tillräcklig bas att bygga lönsamhet
på och då måste du rationalisera bort folk.
När man till slut är nere på en anställd då
börjar det bli tufft. Mer tillväxt och fler
heltidssysselsatta, då kommer också
lönsamheten.

Vad finns det för utmaningar framöver?
– Jag tycker att man måste börja göra
mätningar på ett annat sätt. Jag
efterlyser också en syn som skulle kunna

innebära att lantbrukarna och de övriga
landsbygdsbrukarna kan mötas inom
ramen för affärsutveckling. Att man som
lantbrukare på ett helt annat sätt än idag
t ex saluför sina produkter med hjälp av
gårdsbutiker. Många gånger tänker ju de
senare på ett helt annan sätt än vad man
gör inom det konventionella jordbruket.
– En övergripande parameter är också att
jordbruket arbetar med ändliga resurser,
så i framtiden måste man utifrån ett
hållbarhetsperspektiv även väga in det.
Vilket också gör att man i långt större
utsträckning måste söka och finna
alternativa lösningar, från produktion till
distribution.

Hur ska företagen bli
ännu mer lönsamma?

Bengt Persson
Driv er en växtod lingsgård på 200 hektar med
främst potatis men äv e n
pollen prod uktion till
läkemedels industri n.
Han har också en
mind re köttdjursbesättn ing. Han s itt er med i
LRF:s riksförbundsstyrelse, är styrelseordförande i Stiftelsen
Lantbruksfors kn ing
samt styrelseorförande
för Institutet för
jordbruks- oc h
miljöte kn ik (JTI AB).

– Det hänger på företagaren. Det är en
fråga om egen förmåga och vilja i
förhållande till hur man bl a hanterar
regelverket. Potential finns för en ökad
lönsamhet.
– En viktig förutsättning är att landsbygdsservicen finns kvar. När knutpunkter som skolor och annat försvinner så
utarmas nätverken och med dem
möjligheterna till befruktande kontakter.
Där tycker jag att samhälle och kommuner har bommat den mjuka delen.
Spänningen mellan stad och land har
ökat och att det finns en gradskillnad i
inställningen mellan storkommuner och
de mindre. Om inte folk har möjligheter
att mötas så ökar spänningarna. Här har
samhället en stor uppgift. Mycket av det
som landsbygdsprogrammet uppmuntrar
i form av företagande motarbetas i de
konkreta fallen av grannarna.
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I hur hög grad kan
landsbygdsprogrammet
stötta?

Hur ska landsbygdsprogrammet bli ännu bättre?

– Jag har, inte minst genom mitt
uppdrag hos Stiftelsen Lantbruksforskning, förstått att entreprenörer och
eldsjälar inte går att administrera fram.
Man kan inte kommendera innovationer,
det finns inte på kartan. Det fungerar
inte heller att skapa det genom att pytsa
in massor med pengar. Det finns ingen
given koppling mellan mycket pengar
och spännande nytänkande. Fast lite
smörjmedel behövs såklart och även här
har Landsbygdsprogrammet en uppgift
att fylla.

– Idag har investeringsstöden alldeles
för långa handläggningstider, dessutom
råder otydlighet och beskeden måste bli
mycket mer raka. Dessutom tycker jag
att de borde bli periodiserade över ett
stycke tid. Som det är idag så är
pengarna slut när de är slut, det är
många gånger inte så främjande för
verksamheten. Landsbygdsprogrammet
ska inte heller vara för plottrigt eller för
spretigt. Här har Länsstyrelsen en viktig
uppgift, också i förhållande till EU,
departementet och Jordbruksverket. Väl
sammanhållna linjer och tydliga
styrmekanismer.

– Så länge inte regeringen förenklar för
nystartande företag så behöver de hjälp
med att tråckla sig fram på bästa
möjliga sätt i förhållande till alla regler
och förordningar. Som entreprenör är
man inställd till 110 procent på att
utveckla sin verksamhet och då finns det
väldigt lite tid för det administrativa. Så
vad Landsbygdprogrammet ska bidra
med är stöd under processen att
hantera regelverk m m. Så visst, det
behövs en bottenplatta för att kunna
komma ut ur startblocken.
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Du har ett starkt engagemang för kompetensutveckling, vad
måste göras?
– Vad gäller kompetensutveckling så
behövs en revolution. Inte minst för att
skapa en brygga mellan forskning och
lantbrukare samt landsbygdsbrukarna.
Vi har en icke-sammanhållen kunskapsutvecklingskedja. En internationell
jämförelse visar att vi är näst bäst i
Europa på att satsa på forskning och
näst sämst på att finna avyttring för
den. En av anledningarna är att man
inom den akademiska världen har för
stort fokus på de akademiska merite-

ringskriterierna. Vad vi behöver är sätt
att hantera nyföretagandet. Det finns
ett embryo till en inkubator i Alnarp,
men det räcker inte på långa vägar. Det
behövs mötesplatser, bättre rådgivning,
nätverk. En kunskapsspridning som är
tillgänglig i en helt annan omfattning än
idag. Vi måste hitta sätt att få ut kompetensutveckling på ett sätt som skapar
affärer ute i lantbruksföretagen. Vi
behöver kunskap som skapar affärsdriv.
– I ett projekt så sammanförde vi forskare och lantbrukare men det gick inte
vidare på grund av ”språkbarriären”. Här
kan man behöva rådgivare som ”tolkar”.
Fast även de behöver vässa sig, de
behöver bli mer kompletta. En lantbrukare eller landsbygdsbrukare har behov
av en helhetstäckande rådgivning som
innefattar allt: ekonomi, idéutveckling
och distribution med mera. Det behövs
också en kunskapshöjning på kommunikationsområdet. Man behöver verkligen
analysera sin potentiella marknad för att
se vilka som är ens kunder. Ska du skapa
tillväxt och lönsamhet då måste du ha
bättre koll på var du säljer dina grejor.
Jag har träffat lantbrukare som på fullt
allvar sagt att de inte har några kunder,
de är bara utsädesproducenter; man har
haft en så stabil avsättning att man inte
ser kundperspektivet. Det tror jag inte
håller längre i en allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt värld. Får
man rätt kunder så får man också rätt
pengar. Även på kommunikationssidan
kan landsbygdsprogrammet bidra i stor
utsträckning. ■

”Innan hade vi stabil låg
lönsamhet, nu svänger
det mycket mer.”

”Landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft har
ökat.”
– Vad det gäller lantbruket specifikt så är det
inte så. Mjölkbönderna t ex har det väldigt
tufft just nu och det svänger mellan åren i
alla produktionsgrenar. Inte minst är det ju
så att räntorna har stigit och det syns på sista
resultatraden.

Vad har LRF Konsult betytt i
sammanhanget?
– Positivt är att vi bland annat genom
rådgivning och kompetensbefrämjande
åtgärder, t ex inom affärsplanering och
marknadsföring, har bidragit till att en del
landsbygdsföretag har växt. Vi har varit
bollplank i processer där folk t ex har sagt
upp sig för att satsa på något eget. Att se
dem lyckas är väldigt kul.

Vad har mer spelat in på ett
positivt vis?
– Det är tufft med lönsamheten för alla, men
investeringsstöden inom landsbygdprogrammet har påverkat till det bättre. Utan dem
hade man inte kunnat investera vidare i
samma utsträckning, indirekt påverkar de
också lönsamheten i positiv riktning.

Vad skulle kunna bli ännu
bättre?
– En viktig sak är att se till att småföretagarna blir bättre på att vilja tjäna pengar. De
tycker att det är för roligt och nöjer sig med

för lite intäkter. Många sätter inga konkreta
ekonomiska mål. Jag menar, man kan ju
knappast klaga på sin lönsamhet om man
inte vet vad man vill tjäna. Här kan kompetensutveckling i ekonomi vara en del av
lösningen.

Finns det också en skillnad
på män och kvinnor i det här
avseendet?
– Ja, det tycker jag. Visst är det bra att vara
eftertänksam, men kvinnor tenderar att vara
alltför försiktiga, inte minst i sin prissättning,
män vågar fortfarande ta mer betalt. Rent
generellt har också mindre företag svårare
att plocka ut ett mervärde för sina produkter
och tjänster. Däremot upplever jag att många
kvinnor har mer utbildning och erfarenhet
från andra verksamheter.

Vad finns det för utmaningar
framöver?
– Jag är bekymrad över markpriserna. Där
finns en utmaning för många att ta tag i.
Oavsett om man vill utöka sin växtodling
eller djurproduktion så behövs mer mark.
Idag går det i stort sett inte att starta ett
lantbruk från grunden på grund av prisnivåerna. Att vi fortfarande har den volym vi har
beror på att en stor del av jorden är ärvd
eller förvärvad inom familjen till en peng
som ligger långt under det marknadsmässiga
värdet. Problematiken har accelererat enormt
de senaste tio åren, också för att konflikten
mellan stad och land växer. Kommunerna vill
åt marken för att bygga bostäder med mera.
Jag vet EN lantbrukare som har börjat från
skratch, en!

Foto: Karin Winblad

Anna-Karin Swahn är lantbruksekonom och
affärsrådgivare på LRF Konsult. Hon ser en stor
fara i de kraftigt ökade markpriserna men en
möjlighet i ökad kompetens.

Hur ser det ut för själva
lantbruket vad gäller lönsamheten?
– Innan hade vi stabil låg lönsamhet, nu
svänger det mycket mer, vilket är nytt och
svårt att hantera.

Vad har landsbygdsprogrammet för framtida roll att
spela tycker du?
– Det viktiga med landsbygdsprogrammet är
att man träffar rätt med insatserna och att
man är konsekvent, men också flexibel. Idag
finns det för många exempel på inkonsekvens. När prioriteringar ändras snabbt från
höga tak i stöd till inget stöd för samma
investering och den ena lantbrukaren får 1,5
miljon i stöd och grannen 0 kr för att
ansökan kom in 3 veckor senare är inte bra.
Det snedvrider konkurrensen och känns
mycket orättvist.

Om du fick önska något som
skulle kunna vara främjande
för landsbygdsföretagens
lönsamhet, vad skulle det
vara?
– Lägre markpriser. Att mer kompetensutveckling och tid läggs på ekonomi och
företagsledning. Det finns för många
företagare som inte har koll på sin
ekonomi. ■
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”kopplingen mellan
land måste förstä
Håkan Sandin är projektledare för Tillväxt Trädgård. Ett
samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv med syftet att
starkt bidra till att trädgårdsnäringen 2008 till 2017 fördubblar
värdet i produktionen. Detta inom sektorerna hälsosamma
livsmedel, prydnadsväxter och högvärdiga industriprodukter i
hållbara produktionssystem.

”Landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft har
ökat.” Vad tycker du?
– Det är en ambition som är svår att
uppnå. Urbaniseringen har lett till att vi
idag har färre entreprenörer på landsbygden. Så om man har målsättningen att
öka lönsamheten och bärkraften, så
måste man börja intressera stadsbor för
landsbygden på ett helt annat sätt. Det är
ren matematik, 90 % bor i stan. Så
kopplingen mellan stad och land måste
förstärkas, det ger starkare utvecklingsmöjligheter. Det här är något som
givetvis är en viktig fråga inom ramen för
landsbygdsprogrammet eftersom man
säger sig vilja verka för en levande
landsbygd.

Var konkret finns de bästa
utvecklingsmöjligheterna?
– Den del av landsbygden som jag mest
har intresserat mig för är den omedelbara
zonen utanför stadsgränsen. Här finner
man idag oftast det som kallas för
industritomter, däremot nästan inga
möjligheter för dem som är intresserade
av grönt entreprenörskap. Vad man då
kan göra från kommunalt håll, där man
faktiskt har makten, är att detaljplanera
markområden för produktion av
livsmedel. Tänk er att våra kommuner t ex

6

skapar bostadsområden med odlingsmöjligheter. Då menar jag inte bara på
hobbynivå, utan odlingar och växthus
som man mäter i hektar. Tänk att skapa
”Trädgårdsbyn” eller ”Livsmedelsbyn”
som ett koncept med både boende och
odlingar i produktion.

Vilka är förutsättningarna
för en sådan utveckling?
– Stadsplanering har fortfarande kvar
samma utgångspunkt som för hundra år
sedan. Man börjar i city och därifrån drar
man ringar i allt vidare cirklar. Vad är det
då man behöver för att skapa den här
typen av stad-land-områden? Jo, vatten
och infrastruktur. Det är så man också ska
tänka i det här fallet, och då bygger man
vidare på närheten till stan. På 1 hektar
kan du odla 800 ton gurka om året.
Återigen; tillrättalägg möjligheterna för
unga entreprenörer att skapa något som
definitivt kan generera affärer.

Hur bidrar ni inom Tillväxt
Trädgård?
– Vi strävar efter att skapa den mesta
tillväxten inom trädgårdsnäringen där
människor bor, där det finns en efterfrågan på marknadsdriven utveckling. Vi har
nu varit igång i fyra år och kunnat se ett
40-tal företag få fäste på marknaden,

det är bra. Vi har gjort det på ett sätt där
vi i hög grad gått på känsla utifrån den
kompetens som vi har själva och genom
våra intressenter och vårt nätverk,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
Hushållningssällskapets Individuella
Rådgivning (HIR) och Hushållningssällskapet (HS) samt flera mindre rådgivningsföretag. Här har vi varit hjälpta
också av landsbygdsprogrammet.

Hur ska ni göra för att bli
ännu bättre?
– Det är dags att i högre grad skapa en
metod för att bli ännu vassare i framtiden. Den har redan börjat ta form. Vad vi
har idag är en idé om detta och rent
konkret en projektverkstad. Man kan
alltså redan nu komma till oss med en idé
och få hjälp med att utveckla den. Sedan
kan vi inom vissa givna ramar bidra med
pengar till projektet, detta för att få
igång nyskapande processer. Det kan
också leda till rena fallstudier. T ex fick vi
ett förslag från någon som ville titta
närmre på förutsättningarna för vin- och
mustförädling på Bjärehalvön. Vi och
Hotellgruppen i Båstad gick in med
varsin fjärdedel och landsbygdsprogrammet med hälften. Vad vi nu har är ett
ytterst användbart dokument för den
som har den typen av planer. Vad jag
hoppas på i framtiden är en ”företagsfa-

stad och
rkas”

brik” som verkligen spottar ut företag
som från ett löpande band, det vore
något!

Var ligger utmaningen?
– Man måste ha respekt för att det tar tid
att skapa företag. Om vi kan utveckla
vässade metoder för det så kommer det
att i hög grad stärka utvecklingen inom
trädgårdsnäringen.

Hur ska ni hitta de som vill
satsa?
– Jag tror att det finns enormt mycket
entreprenörer där ute som skulle vara
intresserade av att jobba med att
utveckla trädgårdsnäringen. Jag tror att
de finns på tunnelbanan i Stockholm eller
runt Sevedsplan i Malmö. Jag vill nå dem

för jag har ett erbjudande, bli trädgårdsmästare 2020! Endast 13 % av alla
tomater vi äter i Sverige odlas här och då
ska man veta att vi är väldigt bra på
tomater, men det är för få som intresserar sig för det. Återigen, detta är i hög
grad en fråga för kommunerna som har
möjlighet att skapa en sådan här
utveckling genom att tillhandahålla
möjligheterna i form av tomter, detaljplanelagd mark och infrastruktur. Ta
Blekingegrönt i Karlshamn som idag
använder överbliven energi från
pappersmassefabriken på orten, de är de
näst största producenterna i Sverige!
Idag odlar de på 8 ha. Det skulle mycket
väl kunna finnas 5 -10 liknande företag i
Karlshamn, som skulle kunna sysselsätta
flera hundra personer. Kommer de upp i
femtio hektar så kan de erbjuda jobb till
ett femtiotal fler personer. Det är inte lite
för en ort som Karlshamn.

Vilket är erbjudandet?
– Intäkterna är stora. På 1 hektar vete får
du ca 20 000 kr, medan du får 6 miljoner
på samma yta om du odlar tomater, plus
att du skapar fem arbetstillfällen. Idag
omsätter trädgårdsnäringen 7–9
miljarder utifrån en yta på 50 000 ha.
Skulle du ha samma omsättning för t ex
vete så måste du ha en yta på 500 000
ha. Exporten är också en stor möjlighet.
Vad är det som säger att vi inte skulle
kunna exportera tomater till utlandet?
Jag tycker att landsbygdsprogrammet till
en del borde ställa sig bakom det här och
i samarbete med Exportrådet. Jag önskar
att en del av landsbygdsprogrammets
resurser skulle avsättas till att utreda hur
vi i framtiden tar tillvara på möjligheterna
som finns i sambandet mellan stad och
land, det är något Leader inte är
tillräckligt fokuserad på. ■
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Bilden är spegelvänd i förhållande till originalbilden. Foto: Frida Jonasson

”viss verksamhet
måste ligga på
landsbygden.”
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Lars Jonasson är lantbruksekonom och agronomie
doktor. Han hjälper bl a lantbrukare och andra
företag på landsbygden med deras ekonomi.

”Landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft har
ökat.”
– Det tar avstamp i landsbygdsprogrammet
och de stöd som det har bidragit med. Vi vet
inte hur det hade sett ut utan stöden, men
förmodligen har det gett ett plus att man
skjutit till dem. Kortsiktigt statiskt är det
givetvis så att lönsamheten ökar om
företagen får mer pengar. Den långsiktiga
effekten är mer osäker eftersom det uppstår
en rad följdeffekter, kostnaden för mark kan
öka, produktpriserna kan sjunka osv. Mycket
av tillskottet kan därmed gå vidare till andra
än företagen på landsbygden.

Är det bra att man tillför
pengar?
– Det finns en poäng med miljöersättningarna, men vissa stöd kan man ifrågasätta,
t ex gårdsstöden. Fast visst, i en vanlig
bokföring är det ju såklart bättre att få in en
stor summa pengar än att inte få det.
Miljöstöden är alltså bra på det viset att
samhället köper en miljötjänst som både ger
bättre miljö och ökad aktivitet på landsbygden. Lönsamheten för landsbygdsföretagen
kan också öka något, men det mesta går till
ersättning för ökad arbetstid m m. För
företaget blir det ungefär detsamma som
att kommunerna köper in tjänsten snöröjning av landsbygdsföretagen. Gårdsstödet
har däremot mycket svag koppling till någon
fysisk förändring på företagen. Det är mest
en penningtransferering som ska ge ökad
inkomst. Frågan är dock hur mycket pengar
som verkligen stannar hos landsbygdsföretagen. Även detta är givetvis bra, om man
inte väger in frågan om huruvida pengarna
kunde ha använts bättre på något annat
sätt.

Hur mäter man bäst lönsamheten i landsbygdsföretagen?
– Mycket svårt! Flertalet företag är enskild
firma och då skulle man kunna studera
sammanlagt resultat av verksamheten (kod
R17 i deklarationen). Den taxerade inkomsten skulle vara lättare att få fram men den
är så påverkad av olika skattedispositioner
mm att den i princip saknar relevans för
frågeställningen. För de företag som drivs
som aktiebolag har jag inget förslag
eftersom det finns så många sätt för ägaren
att hantera en eventuell vinst; utdelning, lön,
kvar i företaget, ökar arrende på mark som
ägs privat (i enskild firma) m m.

Vad ser du framöver som
viktiga områden som kan
skapa en ökad lönsamhet
och bärkraft för lant- och
landsbygdsbrukarna?
– De behöver bli bättre på marknadsbiten,
t ex vad det gäller försäljningskanalerna.
Lantbrukarna måste ta ett kliv för att i ännu
högre grad bli affärsmän, istället för att
förlita sig på sina föreningar. Marknaden
kräver idag en större allsidighet. Tidigare
räckte det med att man var en duktig odlare.
Idag ökar möjligheterna för bra affärer om
man också har en god kunskap om
marknaden och dess behov. Att man kan
skräddarsy produkter därefter. Här har en
del företagare redan kommit igång och de
har också förbättrat sina resultat, men
många har en lång startsträcka. Man skulle
troligen kunna göra mycket mer genom
kompetenshöjande åtgärder för att
stimulera till handling.

Var ligger möjligheterna?
– Det händer saker på marknadssidan. Idag
är det t ex en trend med närproducerat; det
var det inte för tio år sedan. Mat är verkligen
ett tydligt utvecklingsområde, även trädgård
går framåt, samt turistsidan som ju gränsar
till dem båda.

Vad finns det för fördelar
med att landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft
ökar?
– Det är givetvis samhällsekonomiskt vettigt
att det händer saker på landsbygden.
Motsatsen är en näst intill orimlig tanke. Viss
verksamhet måste ligga på landsbygden,
både för de som bor där och även de som
söker sig dit för rekreation, de senare
kommer högst troligt att bli en växande
målgrupp.

lars jonasson
Är fristående kons u l t i
lantbruksekonom i . Lars
Jonasson har utvec klat
metoder oc h datamode ller
för att ku nna förutspå hu r
jordbru ket utvec klas vid
olika framtidss cena rier. Ett
ämn e som han doktorerat i .
Lars företag har två
v e rksam hetsgrenar:
redovis n ing oc h utred n ing.
Redovis n ingsde len vänder
sig till ens kilda jordbrukare oc h andra små företag
på landsbygden som vill
ha hjä lp med s i n ekonom i .
Utred n ingsv e rksam het e n
vänder sig till myndighet er, organisation er oc h
företag som är intress erade
av utvec klingen inom
jordbru ket i Sv e rige.

Vad behövs för att påskynda
en sådan utveckling?
– Pengar är såklart betydelsefullt, men
många gånger skapar det endast kortsiktiga
lösningar. Ökad kunskapsnivå är väldigt
viktig. Det är inget som man bara kan pracka
på folk, utan man bör i första hand försöka
lyfta de som vill utvecklas. Återigen: de som
är framgångsrika lantbrukare har en
förmåga att utnyttja sin kompetens på
många olika sätt. Som exempel kan man ta
den ojämna arbetsbelastningen över året.
Det betraktar vissa som en möjlighet, att de
kan fylla perioder med lägre intensitet med
ett kvalitativt verksamhetsinnehåll. Önskvärt
vore också om regelverket kunde bli mer
flexibelt. Ju lägre trösklar, desto bättre är
det. ■
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5 reflektioner angående
att landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft
har ökat

1.

vad menas med lönsamhet?

He lena: Min första tanke är: Hur ska man definiera lönsamhet i

ett landsbygdsföretag? De drivs många gånger inte på samma sätt
som andra affärsdrivande företag. Ser man strikt till företagsekonomiska bedömningsgrunder så är det svårt att säga om lönsamheten
har ökat hos företag som fått företagsstöd. Det tar några år innan
en investering bidrar till att skapa lönsamhet. Det är dessutom så
att många andra faktorer påverkar.

Dan ie l: Lönsamheten är många gånger kopplad till lantbrukarens egen syn på vad det innebär. Landsbygdsföretag tenderar till
att vara livsstilsföretag som omfattar långt fler parametrar än bara
de ekonomiska. Man kan här prata om ”upplevd lönsamhet”.
Företagaren tar ut lägre lön men känner ändå att han eller hon får
en högre livskvalitet. Jag tror att t ex affärer på landsbygden håller
ut längre än vad t ex en Coop-butik inne i en stad gör. Det kan vara
just för att man värdesätter anknytningen till bygden mycket
starkare och kämpar för att affären ska kunna leva vidare.

3. styrkor och hot

Dan ie l: Många landsbygdsföre-

tagare brinner för sin verksamhet. Det
gör att de jobbar mycket och är
tillgängliga i sin yrkesroll mest hela
tiden. Möter de en annan boende i
byn så kan det mycket väl leda till
arbetsrelaterat samtal. Här kan man
verkligen tala om tillgänglighet och
det finns en stor styrka i detta som
verkligen talar för en levande
landsbygd.

4.

bygdsföretagen är när infrastrukturen
och den gemensamma servicen får ta
stryk på grund av att kommunerna
satsar mest på sina centralorter. Detta
leder till en sämre attraktionskraft för
landsbygden. Här kan man verkligen
se en dragkamp mellan olika intressen.

prioriteringar för både företaget
och samhällets bästa

He lena: Vi vill bli ännu bättre på
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Helena: En svårighet för lands-

att sätta och kommunicera vilka
prioriteringar vi gör när vi beslutar
om stöd. Att tydligt väga in både
företagets och samhällets bästa.
Detta i förhållande till hur marknaden
över tid utvecklar sig.

Dan ie l: Prioriteringarna ska
präglas av tydlighet och relevans. Det
ska vara tydligt för den sökande vad
som prioriteras och underlaget som
ska skickas in ska upplevas som
relevant för sökande.

2.

Helena Karlsdotter Nilsson
och Daniel Håkansson
– Landsbygdsavdelningen
på Länsstyrelsen

landsbygdsprogrammets inverkan

He

len a: Självklart har stöden genom
landsbygdsprogrammet påverkat men
det
är svår t att direk t härleda deras påve
rkan
på lönsamheten eftersom det har gått
för
kort tid sen investeringen genomfördes.
Da n ie l: Investeringsvilja är också på
många sätt en värdemätare på en ökni
ng
av lönsamhet och bärkraft.
He len a: Man gör inte en investering om
man inte tror på sin sak och känner att
det
finns en potential att den kan utvecklas
till
något lönsamt i framtiden.

5.

lönsamhet
för fler

Daniel: Jag tror att man kan

lägga grunden för en bredare
lönsamhet på landsbygden genom
att ytterligare uppmuntra många
som idag driver någon form av
verksamhet på hobbynivå. Deras
hobbyverksamhet hade kanske
kunnat utvecklas till en mer lönsam
och bärkraftig verksamhet om de
hade kunnat få ett mindre stöd.

Helena: Detta kopplat till
kompetenshöjande åtgärder skulle
verkligen kunna ge många en puff i
riktning mot att etablera en mer
professionell verksamhet istället för
en verksamhet på hobbynivå. Det
gäller inte minst vissa kvinnor som i
sitt företagande är mer försiktiga än
män.

Statistik
Stor lust till utveckling! I Skåne beviljades ca 1300 stöd till landsbygdsföretag t o m
2011. Mest omfattande är insatser för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretagföretag där stöd beviljats för investeringar i ca 70 växthus, ca 320 stallbyggnader samt i ca 40 robotar för automatiserad mjölkning. För att möjliggöra ökat förädlingsvärde på landsbygdens produkter har ca 60 stöd beviljats för investeringar i
arbetshallar och paketeringsanläggningar. För landsbygdsföretag inom tjänstesektorn
dominerar insatser som är kopplade till mat, hästverksamhet och boende/konferens
och dessa har beviljats ca 40 stöd vardera.
Landsbygdsföretag kan få stöd för upp till 30 % av kostnaderna för investeringar och
i vissa fall även stöd till konsulttjänster och kompetensutveckling.
Jordbruksverket genomför för närvarande en uppföljning av landsbygdsprogrammet för hela landet och
länsstyrelsen har fått ta del av preliminära resultat från
den enkätundersökning som berör företagsstöd i
Skåne.
Glädjande stor andel av dessa företag har både fått
bättre rörelseresultat och högre omsättning efter
investering, se diagrammet nedan. Den orange stapeln

ger utrymme till många tolkningar och det kan vara så
att de aktuella företagen ökat försäljningen av varor
och tjänster efter investeringen men har kanske
flaskhalsar i andra delar i sitt företag som innebär att
kostnadssidan i företaget är förhållandevis hög. Den
mörkgula stapeln visar på att investeringen som gjordes
syftade till att stärka den inre effektiviteten medan den
ljusgula stapeln visar företag som dessvärre inte har fått
ökad omsättning eller bättre rörelseresultat efter
investeringen.

landsbygdsprogrammet bidrar till att stärka
företagens lönsamhet och bärkraft
60%

Diagrammet visar att
55 % av företagen i den undersökta målgruppen har fått både
bättre rörelseresultat och
omsättning efter den investering
som varit föremål för stöd.

50%
40%

Diagrammet beskriver inte
storleken på förändringen i
rörelseresultat och omsättning
utan endast faktum om hur
påverkan har varit.

30%
20%
10%
0%
Bättre

Bättre

och

men inte

omsättning omsättning
rörelseresultat

rörelseresultat

Bättre

rörelseresultat

men inte

omsättning

Ingen

förändring

Ungefär hälften av de som
besvarat enkäten har endast gjort
investeringar som är kopplade till
landsbygdsprogrammets stöd och
vi har valt att fokusera på denna
målgrupp (116 st av totalt 314 st
svarande), dvs det finns en
tämligen tydlig koppling mellan
företagets ekonomi och det stöd
som beviljats.
(Källa: Rådata från enkätundersökning
genomförd av Jordbruksverket 2013.)
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landsbygdsprogrammet bidrar
till nya produkter och tjänster

Diagrammet
visar i vilken

mån den investering
som varit föremål
för stöd har bidragit
till nya produkter
och tjänster inom
olika målgrupper i
Skåne.

(Källa: Rådata från
enkätundersökning
(314 svarande
företagare) genomförd
av Jordbruksverket
2013.)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Ej aktuellt

30%

Inte alls

20%

I liten grad

10%

I hög grad

0%
Modernisering
- jordbr.

Vår uppfattning är att investeringar inom moderniseringsåtgärden (för jordbruk) i landsbygdsprogrammet har fokus på investeringar såsom nybyggnation
av kostall m m. Syftet med investeringen är inte att
utveckla nya grenar i jordbruksföretaget utan att
investera i redan befintliga produktionsgrenar. Dessa
företag är oftast specialiserade på en produkt och
därför är lönsamheten inte beroende av produktutveckling.
Investeringar inom förädlingsåtgärden i landsbygdsprogrammet syftar däremot till att utveckla nya
produkter och tjänster. Dessa förädlingsföretag
arbetar ofta närmare slutkonsumenten och
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Förädling
- jordbr.

Landsbygds-

investeringar
- ej jordbr.

marknaden. Produkt- och tjänsteutveckling är ett
måste för dessa företag för att de ska vara långsiktigt bärkraftiga och lönsamma.
Inriktningen för företag utanför jordbrukssektorn
ger en lite annorlunda bild. En hög andel av de som
besvarat enkäten anser att deras investering i någon
grad har bidragit till nya produkter och/eller tjänster.
Vi tolkar enkätsvaren som att stödet dels har
bidragit till att befintliga företag har utvecklat nya
verksamhetsgrenar och dels att många nya näringsverksamheter har startats som annars kanske hade
blivit kvar på hobbynivå eller inte alls blivit av.

landsbygdsprogrammet bidrar
till ny teknik
100%

Diagrammet
visar i vilken

90%

mån den investering
som varit föremål
för stöd har bidragit
till ny teknik inom
olika målgrupper i
Skåne.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Ej aktuellt

(Källa: Rådata från

Inte alls

(314 svarande

I liten grad

av Jordbruksverket

enkätundersökning
företagare) genomförd
2013.)

I hög grad

0%
Modernisering
- jordbr.

Förädling
- jordbr.

Landsbygds-

investeringar

För att företag ska vara lönsamma och bärkraftiga
krävs ofta bra teknik för att utföra olika moment på
ett effektivt sätt. Många gånger innebär ny teknik
också förbättrad arbetsmiljö.
Cirka 80 procent av företagen som har fått stöd till
modernisering och förädling inom jordbruks- och
trädgårdssektorn anger att investeringen i någon
grad bidragit till ny teknik. För landsbygdsföretag

- ej jordbr.

utanför dessa branscher anger endast hälften av
företagen att investering har bidragit till ny teknik.
Detta tolkar vi som att företag inom jordbruks- och
trädgårdssektorn investerar ofta i maskiner kombinerat med byggnader som ger en effektivisering.
Andra former av landsbygdsföretag investerar ofta i
tjänstesektorn på landsbygden och då bidrar inte
investeringen i lika hög grad till ny teknik.
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fördelning av stöd för att stärka
landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft
Stöd till satsningar för att stärka landsbygdsföretagens lönsamhet och
bärkraft går att söka genom företagsstöd, projektstöd och Leader.

stöd genom
leader

4 st
1,8 milj kr

4 st

2,2 milj kr

2 st
Skån e Nordväst Södra

2,2 milj kr

Skån e Nordväst Norra

0 st

4 st

MittSkån e

3,2 milj kr

Lag PH

3 st

1,3 milj kr

Skånes Ess
Lundaland

0 st

Söderslätt
Ystad - Öst e rlen region e n

4 st

1,2 milj kr

Beslutade
projektstöd

Kart an visar omfatt-

ningen av beslutade projekt för
att stärka landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft som fått
stöd genom Leader 2007
– 2011.
Leader är en metod för
landsbygdsutveckling. I Leader
är det de som bor och verkar i
området som tillsammans driver
på utvecklingen i bygden. Det
sker genom samarbete mellan
ideella, privata och offentliga
aktörer. Läs mer på
www.leaderiskane.se.

Under perioden 2007 – 2011 beviljades stöd till 117
projekt för att stärka landsbygdsföretagens lönsamhet
och bärkraft. Den totala summan som beviljades var
ca 23,6 milj kr.

Beslutade företagsstöd
– Företagsstöd kan beviljas med u pp till
30 % av kostnade n.

Kart an visar

beslutade företagsstöd
2007 – 2011. Under
perioden har totalt 755
landsbygdsföretag i Skåne
fått beslut om stöd på totalt
ca 233,5 milj kr i syfte att
stärka lönsamheten och
bärkraften. Detta motsvarar
drygt 60 % av totalt
beviljade företagsstöd (kr).
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37 000 - 1 milj kr
1 milj - 2,5 milj kr
2,5 milj - 4 milj kr
4 milj - 6,8 milj kr
Skånes komm u n er
10 x 10 km

(Källa: Jordbruksverket)

InternationellT

– hur ser det ut i EU?
Samtliga länder i EU satsar på att förbättra landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft. Generellt inom EU disponeras 33 procent av budgeten
för hela landsbygdsprogrammet till förbättring av
konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket. I
Sverige är andelen endast 17 procent. Andra länder som satsar en förhållandevis låg andel av LBU
budgeten (minde än 20 procent) till förbättringar
av konkurrenskraften är Finland, Österrike, Irland
och Storbritannien. I länderna Belgien, Spanien,
Litauen, Ungern, Polen och Portugal satsas över 40
procent av landsbygdsprogrammen på konkurrensförbättrande åtgärder.

I första hand inom EU
Stöd till ”Modernisering av jordbruksföretag” är
den enskilt största åtgärden inom landsbygdsprogrammet för att förbättra konkurrenskraften. Stor
betydelse har även satsningar på förädling, förbättrad infrastruktur och kompetensutveckling. Dessutom finns satsningar generationsväxling där unga
lantbrukare kan få startstöd och äldre kan få förtidspensionering.

I andra hand
Om modernisering av jordbruksföretag är den
åtgärd som genomgående prioriterats högst skiljer
det sig en hel för det som rankas som ”näst mest”.
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Finland har satsat mycket på generationsskifte
medan England, Polen och Danmark har satsat en
stor andel på kompetensutveckling och förädlingsstöd. Tyskland och Holland avviker genom att
prioritera stora insatser på infrastruktur.

Finland satsar på föryngring
Finland är ett land som satsar en förhållandevis hög
andel av budgeten på föryngringsåtgärder. Förutom
startstöd till nya lantbrukare under 40 år satsar
Finland även på förtidspensionering av lantbrukare.

Landsbygdsprogram i EU
Va rje med l emslan d i EU ha r e tt e l l e r fl era
progra m fö r u t vec kl in g a v lands bygd e n .
De t fi nns tot a l t 95 lands bygds progra m
in o m EU. Län d e r med sjä lvs t yran d e region e r ha r e tt progra m p e r regio n . Ex e m p e lvis ha r Tys klan d 14 progra m oc h Span i e n 22 s tyc k e n . Sv e rige ha r e tt progra m.
Fin ans i e rin g görs gen om lands bygdsfo nd e n, d e n Euro p eisk a jord b ruksfon d e n fö r
lands bygd ens u t vec kl in g. Dessuto m t i l lk o m m e r un gefä r l ik a myc ke t na tio n e l la
offen t liga p enga r.
Lands bygds progra m fö r Sv e rige ä r in d ela t i o l ik a s k a xla r. Ax e l 1 ä r d e n d e l a v
lands bygds progra m me t som sk a s t i m u l era
k o n ku rrens kraft in o m jord b ru ke t oc h a x e l
3 ä r d e med e l so m satsas på d i v ers ifi e rin g
oc h ökad l ivs kva lite t på lands bygd e n .
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Villkoren för att söka förtidspension är att man
minst 56 år gammal, har drivit lantbruk i minst 10 år
och inte fortsätter att driva jordbruksverksamhet
- men någon annan måste fortsätta bedriva verksamhet.
Enligt den senaste lantbruksbarometern 2013 från
LRF Konsult och Sparbankerna framkom att 45 % av
lantbrukarna i Skåne och Halland var äldre än 60 år,
dvs efter att ett ev pensionsstöd hade kunnat vara
aktuellt.
(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

Framåtblick
Det behövs många olika typer av företag inom
olika inriktningar för att vi ska nå den större mångfald som krävs för en ökad skånsk landsbygdskraft.
Här är en ökad lönsamhet och bärkraft en absolut
förutsättning.
Landsbygden behöver också en väl fungerande
marknad och infrastruktur för att säljare och köpare
ska nå varandra.
En fortsatt uppgift för landsbygdsprogrammet
kommer att vara att hjälpa landsbygdsföretag till
ett bättre utgångsläge.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter

Med lönsamma och bärkraftiga
företag på landsbygden får vi en
bättre balans i samhället
•

•

•

Ett rikt utbud av företag och grundläggande service
på landsbygden ger en valfrihet för människor att
fritt välja vad man vill bo och arbeta. För många
betyder landsbygden livskvalité.
Lönsamhet och bärkraft hos företag kan leda till nya
arbetstillfällen som i sin tur medför en ökad efterfrågan på varor och tjänster vilket i förlängningen
ger nya möjligheter.
Genom att man tar tillvara på miljön och den skatt
av resurser som finns på landsbygden kan företagsutvecklingen främjas och ge ett mervärde till hela
samhället.

Tydliga utmaningar
Samma spelplan med olika
spelregler
•

•

•

Foto: Johnér

•
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Landsbygdens möjligheter måste tas tillvara. Samhället förändras och det blir ständigt nya utmaningar för företag oavsett inriktning, typ och geografi.
Varje företag är unikt med unika möjligheter.
Det gäller att bygga upp nätverk, skyddsnät och
kompetens för att följa med utvecklingen och ta
tillvara de möjligheter som ges.
Förändringar skapar nya möjligheter att utvecklas.
Ekonomiskt stöd vid risktagning skulle underlätta
nytänkande.
Tätorten och landsbygden måste ses som en
samverkande enhet. Tätortens konkurrenskraft kan i
vissa lägen bli för stark att landsbygdföretagen får
svårt att hävda sig.

•

•

Väl genomtänkta prioriteringar i det nya landsbygdsprogrammet ska resultera i satsningar hos
landsbygdsföretagen som gör dem konkurrenskraftiga och lönsamma inför framtiden.
Att lantbruket skall få rätt betalt för samtliga sina
produkter. Produkterna är inte bara varorna som
säljs på marknaden utan även de samhällstjänster
som de producerar i form av åtgärder för att förbättra bode miljö och djurvälfärd samt produktion
av säkra produkter.

•

•

Besöksnäringen ökar attraktionskraften för landsbygden. Även befolkningen i tätorten kan ta del av
besöksnäringens utbud och möjligheterna som
landsbygden ger.
Satsningar på aktiva lantbrukare med aktiva stödåtgärder för investeringar som är lönsamma för både
samhället och företagen.

Önskade framtidsscenarier
Ett dynamiskt näringsliv som ger
möjligheter
•

•
•

•

•

Landsbygdsföretag kan konkurrera med alla andra
företag trots olika förutsättningar. Tätortens expansion påverkar inte landsbygden negativt.
Vi har råd till en hållbar förvaltning av miljö och
djurliv.
Människor har möjlighet att bo, leva och arbeta på
landsbygden eller i tätorten under likvärdiga grundförutsättningar.
Det finns närhet till livsmedelsaffärer, skolor och
vårdinrättningar. Väl utbyggt och fungerande
infrastruktur.
Väl utbyggt bredband som är tillgänglig för alla på
landsbygden.

•

•

•

Landsbygdföretag ingår i nätverk och samarbetar
med att marknadsföra varandra på en större marknad.
Landsbygdsföretag som är belägna långt ifrån
kunder och andra företag kan konkurrera trots
avstånd och gleshet. Lokaliseringen av företaget ska
inte behöva påverka företagets utveckling.
Få en ökad förståelse genom att skapa förutstätningar för mötesplatser samt bygga broar mellan
stad och land. Stadsnära odlingar är ett utmärkt
verktyg och exempel.
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta sammantaget kallar vi för ”Case”.
I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer
som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de
besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska
maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

10.

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

11.

Arealen ädla lövträd ökar
(Case markerade i fet stil är publicerade.)

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraft.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 1.

Skånsk Landsbygdskraft!

