
 

 

 

 

 

 

 

 

 





JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 404 

© JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2012, ISSN-1401-4963 

 

 

 

 

 

 

 

Lönsamhet vid torkning av spannmål på 

mindre och medelstora lantbruksföretag 

– med beaktande av pris-, produktions- och kvalitetsrisker 

 

Joakim Ugander och Nils Jonsson (JTI)  

Mengistu Eshete Seyoum och Hans Andersson (inst. för Ekonomi, 

SLU) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



3 

 

Innehåll 

Förord ....................................................................................................................... 5 

Sammanfattning ....................................................................................................... 7 

Bakgrund .................................................................................................................. 8 

Material och metoder ............................................................................................... 9 

Matematisk programmeringsmodell ................................................................. 9 

Fiktiva gårdar och typer av anläggningar ........................................................ 10 

Data ................................................................................................................. 11 

Resultat och diskussion .......................................................................................... 13 

Avslutande synpunkter .................................................................................... 19 

Referenser .............................................................................................................. 20 

Bilagor ................................................................................................................... 23 

 





5 

 

Förord 

För att få en rationell hantering på gården har många lantbrukare traditionellt 

investerat i nyckelfärdiga gårdsanläggningar för varmluftstorkning. Studier har 

dock visat att denna typ av anläggningar är svåra att få lönsamma med dagens 

merintäkter för gårdslagrad spannmål. Detta gäller speciellt för små och medel-

stora lantbruksföretag, vilka svarar för mer än hälften av den svenska spannmåls-

produktionen. Lönsamheten på de arealmässigt mindre lantbruksföretagen hämmas 

av att investeringskostnaden per kg spannmål är högre för en mindre anläggning. 

Tidigare studier har dock inte redovisat den kombinerade effekten av odlingssystem 

och anläggningarnas utformning på lönsamheten, eller belyst denna problematik i 

en situation där pris-, kvalitets- och avkastningsrisk förekommer. Efter 2006 har 

prisvariationen och därmed prisrisken ökat markant på spannmålsmarknaden. 

Speciellt för de mindre brukningsenheterna är också åtgärder som medför pris-

tillägg angelägna. 

Syftet med föreliggande studie var därför att analysera hur pris-, skörde- och kvali-

tetsriskerna påverkar lönsamheten för lantbruk att investera i en egen anläggning  

för torkning och lagring av spannmål. På grund av problemställningens komplexitet 

är målgruppen för rapporten i första hand rådgivare och personer med ekonomisk 

utbildning. 

Projektet utfördes i samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

och institutionen för Ekonomi, SLU. Projektets uppläggning planerades av forskarna 

Nils Jonsson och Gunnar Lundin, JTI, tillsammans med professor Hans Andersson, 

SLU. Framtagning av och arbetet med huvudmodellen utfördes av Joakim Ugander, 

JTI, medan delar av modelleringsarbetet utfördes av Mengistu Eshete Seyoum,  

SLU. Modelleringsarbetet handleddes av Hans Andersson, SLU. Denna rapport har 

sammanställts av Joakim Ugander, Nils Jonsson och Hans Andersson. Projektledare 

var Nils Jonsson, JTI. Projektet har finansierats av Svensk Lantbruksforskning, SLF.  

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande. 

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Tornum AB för deras bidrag med underlag  

till projektet och till Per Hansén, Företagsservice Jord Skog, för värdefulla 

synpunkter på rapportens innehåll.  

Uppsala i januari 2013 

Eva Pettersson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att analysera hur pris-, skörde- och kvalitetsrisker påverkar 

lönsamheten för lantbruksföretag att investera i en egen anläggning för torkning 

och lagring av spannmål. Med risk menas att det finns en ekonomisk osäkerhet 

kring vilka konsekvenser som ett visst val leder till. I studien antogs att lant-

brukare är riskaversiva, vilket innebär att de har ett ekonomiskt intresse av att 

minska riskerna och att inte enbart den genomsnittliga lönsamheten är viktig utan 

även att resultatet inte varierar alltför kraftigt mellan åren. Exempelvis om valet 

står mellan två alternativ med samma förväntade lönsamhet väljs alternativet med 

den minsta ekonomiska risken, d.v.s. med lägst variation i förväntat resultat 

Olika typer av fiktiva gårdar i Götalands södra slättbygder (Gss), Götalands norra 

slättbygder (Gns) och Svealands slättbygder (Ss) i storleksklassen 100-500 hektar 

åker togs fram, vars spannmålsodling karakteriserades av ett betydande inslag av 

s.k. kvalitetsgrödor. För varje gårdsstorlek och produktionsområde analyserades 

tre anläggningsalternativ; platta plus direktleverans vid skörd samt två varianter 

av varmluftstorkningsanläggningar, en enklare varmluftstorkningsanläggning med 

ett fåtal rundsilor och en mer påkostad anläggning med fler rundsilor och även 

inomhusfickor. Genom att analysera pris- och skördevariationer på gårdsnivå samt 

risken att grödor som brödvete, maltkorn och grynhavre nedklassas till foder, har 

en optimeringsmodell kunnat utvecklas för att beräkna den ekonomiskt optimala 

grödfördelningen på gården.  

Resultaten av studien visade att prissvängningarna under skördeperioden ökade 

markant efter sommaren 2006 jämfört med åren 1995 till 2006. När hänsyn togs 

till pris-, skörde- och kvalitetsrisk var möjligheten till att kunna lagra spannmålen 

på den egna gården intressant när den enkla anläggningen användes och odlings-

arealen översteg 300 hektar, vilket framförallt gällde för Götalands slättbygder. 

För gårdar med odlingsarealen 100 hektar gav dock direktleverans vid skörd fort-

farande bäst lönsamhet för samtliga alternativ. I Götalands slättbygder motsvarade 

växtföljden i stort den maximalt tillåtna andelen för höstvete (40 %), maltkorn  

(40 %) och höstraps (20 %) oavsett typ av anläggning. Även i Ss dominerades 

grödefördelningen av höstvete (30-40 %) och maltkorn (25-40 %) medan vårvete 

tillkom på bekostnad av andelen maltkorn och fick ungefär samma omfattning 

som vårraps (10-20 %). Grynhavre var endast ekonomiskt konkurrenskraftig i 

några fall i växtföljden, vilket gällde när spannmålen levererades direkt vid skörd 

i Gns och Ss.  

Förekomsten av olika risker är viktigt att beakta då osäkerheten kan försvåra  

för företagets eventuella expansion, och kan i värsta fall innebära problem med 

likviditet och äventyra företagets fortlevnad. Möjligheten att kunna lagra spann-

mål på den egna gården ger en betydligt lägre prisrisk, vilket kan vara viktigt för 

företag med stora produktionsvärden i relation till det egna kapitalet eftersom  

ett resultatmässigt dåligt år kan förbruka en större del av företagets egna kapital.  

I studien var lönsamheten genomgående bättre med den enklare anläggningen. 

Dock missgynnades alternativet med god särhållning av att modellen inte kunde  

ta hänsyn till kvalitetsutfallet för olika partier från en och samma gröda på grund 

av bristande dataunderlag.  
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Bakgrund 

Trots att ersättningen för spannmålen i historiskt hänseende har varit lägst under 

skördeperioden, skördelevereras ungefär hälften av den svenska spannmålsproduk-

tionen som inte behålls som foder på gården. Möjligheter till gårdstorkning och 

lagring brukar anges som en av förutsättningarna för att uppnå bästa möjliga lön-

samhet som spannmålsproducent (Lovang, 2004). Gårdslagring ökar valfriheten  

för lantbruksföretagaren beträffande grödor, köpare och kontrakt samt ökar möjlig-

heterna att sälja när priset är som bäst. Detta i kombination med Lantmännens 

strukturrationalisering med nedläggning av spannmålsanläggningar bidrar till att 

många lantbrukare investerar i torknings- och lagringskapacitet på den egna gården. 

Under senare år har det dock tillkommit avtalsformer (Lantmännens tork- och depå-

avtal), vilka möjliggör för lantbrukaren att få del av prisutvecklingen även efter 

skördesäsongen trots leverans av otorkad vara vid skörd. 

För att få en rationell hantering på gården har många lantbrukare traditionellt 

investerat i nyckelfärdiga kompletta gårdsanläggningar för varmluftstorkning. 

Studier genomförda vid JTI och vid institutionerna för Ekonomi samt Biometri och 

Teknik, SLU, har dock visat att dessa typer av anläggningar har varit svåra att få 

lönsamma med de merintäkter som förekommit för gårdslagrad spannmål, speciellt 

för små och medelstora lantbruksföretag (Westlin m.fl., 2006; Wildt-Persson, 2006; 

Ljungberg m.fl., 2006). Exempelvis var investeringsutrymmet för en 100 hektars 

gård endast ungefär hälften av investeringsbehovet för en konventionell varmlufts-

torkningsanläggning (Wildt-Persson, 2006). Uppskattningsvis svarar gårdar upp till 

100 hektar för i storleksordning hälften av den svenska spannmålsproduktionen. 

Lönsamheten på de arealmässigt mindre lantbruksföretagen hämmas av att investe-

ringskostnaden per kg spannmål är högre för en mindre anläggning. För dessa före-

tag är det därför angeläget att få fram grödor som medför pristillägg, exempelvis 

specialkvaliteter som Sigillvete, Garantioljeväxter, maltkorn och grynhavre. Ytter-

ligare möjligheter till en resultatförbättring uppnås om lantbrukaren själv kan välja 

leveranstidpunkt samt om spannmålen kan styras till de orter som ger de högsta 

nettopriserna (Westlin m.fl., 2006). Möjligheterna till förbättrad lönsamhet inom 

växtodlingen enligt ovanstående är till stor del avhängiga av hur spannmåls-

hanteringen är utformad på den enskilda brukningsenheten. Exempelvis ställer 

odling av specialkvaliteter och en mer differentierad växtföljd större krav på 

möjligheter till särhållning av olika spannmålspartier. Dessutom har olika special-

kvaliteter sina särskilda krav. För att exempelvis klara villkoren i ”Lantmännen 

Premium” fordras att torkningen sker med varmluft och att lagringsutrymmena är 

fågel- och skadedjurssäkra (Lantmännen, 2006). Även myndigheternas krav på 

spannmålens kvalitet och hantering har ökat i och med EU:s nya livsmedelslagstift-

ning (EG 178/2002; EG 852/2004). Alltför omfattande och/eller mindre lämpliga 

investeringar kan emellertid bli suboptimala och reducera företagets ekonomiska 

resultat (Hansén, 2012; Jonasson, 2005). Möjligheterna till en lönsam investering 

ökar dock om befintliga resurser i form av en äldre tork- och lagringsanläggning 

finns.  

En viktig aspekt vid investering i en spannmålsanläggning på gårdsnivå är hur 

odlingssystemet och anläggningen bör utformas för att ge ett optimalt ekonomiskt 

utfall. Odling av specialgrödor på kontrakt kännetecknas av ett något högre pris 

samtidigt som den s.k. kvalitetsrisken är något större än för ”bulkgrödor”. Med 

kvalitetsrisk avses i detta sammanhang sannolikheten för att en viss gröda inte 

uppfyller de ställda kvalitetskraven och således avräknas som t.ex. fodersäd. 
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Ytterligare en aspekt är hur det ekonomiskt optimala odlingssystemet påverkas av 

växtföljdsproblematiken. Två svenska studier visade att fördelarna av en balan-

serad växtföljd kan vara betydande men samtidigt ökar kraven på särhållning av 

olika spannmålsslag, vilket ökar investeringskostnaden (Samuelsson m.fl., 2003; 

Blad, 2003).   

Förvånansvärt få studier i litteraturen har tagit hänsyn till växtföljdseffekter, 

kvalitetskrav, avkastningsnivåer och dimensionering av spannmålsanläggningar 

(Kim & Chavas, 2003; Vavra & Colman, 2003; Paulsen & Odelkirk, 2000). Två 

andra studier redovisar förslag på lämpliga åtgärder för kvalitetssäkring av gårds-

lagrad spannmål (Ndiaye m.fl., 2002; Reed, 2000). Ingen av de angivna undersök-

ningarna redovisar emellertid de kombinerade effekterna av odlingssystem och 

anläggningarnas utformning eller belyser denna problematik i en situation där pris-, 

kvalitets- och avkastningsrisk förekommer, vilket måste anses vara det normala 

fallet i framtida svenska odlingssystem. Det kan förväntas att dessa risker inte bara 

påverkar nyttan av det ekonomiska resultatet för produktionsgrenen utan även den 

ur ekonomisk synvinkel optimala utformningen av anläggningen. För att underlätta 

en effektiv särhållning och kunna klara av årsmånsvariationer i skördeutfallet 

tenderar anläggningarna att överdimensioneras.  

Ett ekonomiskt rationellt val av grödor och hanteringssystem kan tillsammans för-

väntas bidra till att förbättra lönsamheten i den framtida spannmålsproduktionen 

på mindre och medelstora lantbruksföretag.   

Syftet med den nu genomförda studien var därför att: 

1) identifiera ekonomiskt rationella torknings- och lagringssystem på mindre 

och medelstora lantbruksföretag, 

2) analysera hur olika anläggningar för spannmålshantering påverkar det 

ekonomiska resultatet då produktions-, pris- och kvalitetsrisk förekommer 

och växtodlingen optimeras utifrån att det föreligger en kostnad för risk. 

Material och metoder 

Matematisk programmeringsmodell  

Den matematiska programmeringsmodellen som användes i studien utgör en 

vidareutveckling av modeller som tidigare har publicerats vid institutionen för 

Ekonomi, SLU (Samuelsson m.fl., 2003; Westman, 2006; Wildt-Persson, 2006). 

För att kunna beakta de ekonomiska konsekvenserna av risk förutsattes att besluts-

fattaren är riskaversiv, vilket innebär att det föreligger en kostnad för verksamheten 

när denna exponeras för olika former av risk. Kännetecknande för en riskaversiv 

individ är att i valet mellan två alternativ med samma förväntade ekonomiska 

resultat väljer individen alltid det alternativ som kännetecknas av den lägsta varia-

tionen; dvs. varians i resultat. Modellen tog hänsyn till odlingssystem, växtföljd, 

typ av tork-/lagringsanläggning samt val av försäljningstidpunkt. Olika former av 

risk såsom pris-, avkastnings- och kvalitetsrisk beaktades också. Modellen löstes 

med hjälp av RISKOptimizer 1.0 (2000), en kombinerad optimerings- och simule-

ringsmetod för att lösa komplexa riskprogrammeringsproblem. Med hjälp av denna 

metod kunde en kumulativ fördelningsfunktion för företagets årliga resultat här-

ledas givet att en specifik investering gjordes i olika typer av tork- och lagrings-
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anläggningar, vilka kännetecknades av skillnader i lagringsvolym och möjligheter 

till särhållning. Anläggningens utformning kunde därmed även påverka det eko-

nomiskt optimala odlingssystemet. Pris- och skörderisk simulerades som normal-

fördelade parametrar medan kvalitetsrisk endast simulerades binärt, d.v.s. att hela 

kvantiteten av en gröda antingen klarar premiumkvalitet eller blir klassad som 

foder. Anledningen till att kvalitetsrisken endast kunde simulerades binärt var 

bristen på underlag för att kunna ta fram en fördelning av kvalitetsutfallet på gårds-

nivå.  

För den enkla spannmålsanläggningen allokerade modellen lagringsfickorna till 

olika grödor och de grödor som inte blev tilldelade lagring alternativt den mängd 

som inte fick plats i lagret såldes under skörd. För den avancerade anläggningen 

antogs att den goda särhållningen möjliggjorde att hela lagringsvolymen kunde 

utnyttjas oavsett antal grödor och skördeutfall. Om den totala skörden översteg 

lagringskapaciteten så skedde en försäljning av den mängd som inte kunde lagras 

fördelat proportionellt mot de olika grödornas totala mängd. Detta förfarande 

motiverades av att modellen inte var utformad för att analysera specifika beslut 

kring vilka grödor som skulle lagras. 

Modellen medgav att grödfördelning, och för den enkla anläggningen även vilka 

grödor som lagrades, kunde optimeras för en specifik nivå av riskaversionen. 

Riskaversion är ett begrepp inom nationalekonomin och psykologin som betecknar 

motviljan mot att ta risker. Personer antas generellt vara riskaverta, vilket är för-

klaringen till att en riskfylld investering kräver högre förväntad avkastning än en 

mindre riskfylld investering. Optimeringen för en specifik nivå av riskaversionen  

var möjligt genom att en kumulativ fördelningsfunktion beräknades under opti-

meringens gång och som sedan omräknades till den riskjusterade årsvinsten enligt 

metoden SERF (= stokastisk effektivitet med avseende på en specifik nyttofunktion) 

(Hardaker m.fl., 2004). Med den riskjusterade årsvinsten menas den förväntade 

vinsten, givet ett specifikt odlingssystem och typ av tork- och lagringsanläggning, 

efter det att den s.k. ”riskpremien” frånräknats. Riskpremien beror av individens 

riskaversion samt variansen i det ekonomiska resultatet. Riskpremien anger hur 

mycket individen är villig att avvara av den förväntade intäkten för att inte möta  

ett riskfyllt ekonomiskt utfall och kan också ses som en kostnad som uppstår när 

risken är hög.  

Fiktiva gårdar och typer av anläggningar  

Fiktiva gårdar i Götalands södra slättbygder (Gss), Götalands norra slättbygder 

(Gns) och Svealands slättbygder (Ss) i storleksklassen 100-500 hektars odling av 

spannmål och oljeväxter togs fram, vars odling karakteriserades av ett betydande 

inslag av s.k. kvalitetsgrödor. Data rörande dimensionering och kostnader för skilda 

typer av anläggningar utarbetades av JTI i samarbete med berörda industriföretag. 

Dessutom användes två olika typer av torknings- och lagringsanläggningar i beräk-

ningarna; en enklare anläggning med begränsad möjlighet till särhållning och en 

konventionell anläggning med en kombination av lagring i inomhusfickor och rund-

silor. Den enkla anläggningen utgjordes av en tork placerad utomhus, en kombi-

nerad lagrings- och buffertficka (självtömmande rundsilo) samt två rundsilor för 

100 och 300 hektar och tre rundsilor för 500 hektar, bild 1.  
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Bild 1. Enkel torkanläggning. Såväl tork som lagringssilor är placerade utomhus (Tornum 
2006). 

Den mer påkostade anläggningen för 100 hektar bestod av 5 fickor och en rund- 

silo där rundsilon utgjorde ca 45 % av den totala lagringsvolymen. För 300 hektar 

utgjordes anläggningen av 11 lagringsfickor och två rundsilor där silorna stod för  

ca 50 % av den totala lagringsvolymen. Vid 500 hektar hade anläggningen 15 fickor 

och 3 rundsilor där rundsilorna svarade för ca 60 % av lagringsvolymen. När gården 

direktlevererade all spannmål vid skörd, vilket begränsade valet av kvalitetsgrödor, 

antogs att en gjuten platta användes för att mellanlagra spannmålen i väntan på 

leverans enligt Wildt-Persson (2006).   

Data 

I modellberäkningarna ingick höstvete, maltkorn och grynhavre i samtliga produk-

tionsområdena. Förutom dessa tre grödor ingick vårraps och vårvete i Ss, höstraps 

och vårvete i Gns och höstraps och sockerbetor i Gss. I studien antogs att olje-

växterna säljs under skördeperioden efter torkning medan höstvete, vårvete, korn 

och havre lagras. Rymdvikterna som antogs var 800 kg/m³ för vete, 680 kg/m³ för 

korn och 560 kg/m³ för havre (SCB 1986-1991). Skördenivåerna för de tre produk-

tionsområdena skattades för år 2011 med en linjär regression utifrån historiska 

hektarskördar enligt SCB:s statistik. För höstvete, vårvete, korn, havre och socker-

betor baserades analysen på skördenivåerna för åren 1985 till 2010. För höstraps 

användes data från åren 1996 till 2010 för Gss och från åren 1997 till 2010 för Gns 

medan för vårraps i SS användes data från åren 1996 till 2010. Utifrån dessa data 

beräknades också korrelationsmatriser för att beskriva samvariansen mellan olika 

grödor. För att beakta förfruktseffekter användes data från Ohlander (1990). Medan 

dessa data uttryckte förfruktseffekten i relation till grödor odlade i monokultur var 

förfruktseffekten inräknad i SCB:s skördedata. Därför justerades skördenivåerna i 

de tre produktionsområdena efter samråd med växtodlingsrådgivare genom en upp-

skattning av fördelningen mellan olika förfrukter för olika grödor, för att erhålla 

skördenivåer för grödorna när de odlas i monokultur, vilka redovisas i bilaga 1.  

De växtodlingsrådgivare som rådfrågades var Olof Pålsson, HIR Malmöhus (Gss), 

Ulrik Lovang, Lovanggruppen (Gns), och Mattias Larsson, Växtråd (Ss). Beräk-

ningarna av skördevariationen på gårdsnivå baserades på data från 15 gårdar i Gss, 

6 gårdar i Gns och 17 gårdar i Ss. Dessa data, vilka erhölls från SCB, avsåg skörde-
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nivåerna för åren 1996 till 2006 och standardavvikelsen beräknades med hjälp av en 

s.k. mixed model i programmet SAS. 

För att beräkna täckningsbidrag 1 (TB1) användes odlingskostnader från kalkyler  

i Agriwise. I kalkylerna användes den skördenivå som beräknats med hjälp av den 

linjära regressionsanalysen, vilken beskrevs i föregående stycke. Kostnader för 

torkning, analys och transport drogs bort från kalkylen för att istället inkluderas 

som en rörlig kostnad som varierade med den simulerade skördenivån. Kostnader 

exklusive torkning, analys och transport för åren 2008 till 2011 justerades till 2011 

års nivå och därefter beräknades en medelkostnad baserad på åren 2008 till 2011. 

För att beräkna analyskostnaden tillämpades Lantmännens taxor för 2011 för bröd-

vete, maltkorn, grynhavre och oljeväxter. Beträffande kostnaden för transporter 

användes Agriwise data för år 2011.  

Kostnaden för torkning vid alternativet med platta beräknades enligt Lantmännens 

taxa för 2011. De faktorer som tillämpades vid beräkning av kapitalkostnaderna och 

rörliga kostnader för egen torkning redovisas i tabell 1. Kapitalkostnaderna beräk-

nades som ett medeltal under avskrivningstiden utifrån s.k. rak avskrivning. Den 

årliga kapitalkostnaden beräknades därmed som räntan/2 x totala investeringen. 

Prisnivån för poolpriser i kombination med variationskoefficienter och korrelations-

matriser användes för att simulera prisrisken. För beräkning av prisrisk användes 

månadsmedelvärden för avräkningspriser erhållna från SJV:s databas för att skatta 

variansen samt korrelationer för priserna för höstvete, korn, havre och oljeväxter 

med hjälp av vektorautoregressiva tidsseriemodeller (Box & Jenkins, 1976; Dickey 

& Fuller, 1981; Moledina m.fl., 2003).  

Tabell 1. Faktorer använda vid beräkning av kostnaderna för torkning och lagring. 

Faktorer Värde 

Ränta 7 % 

Avskrivningstid, byggnad 25 år 

Avskrivningstid, lager 20 år 

Avskrivningstid, tork & panna 10 år 

Avskrivningstid, platta vid plattlagring 15 år 

Underhållskostnad (årlig)
 

0.5 % av investeringskostnaden 

Förbrukning av eldningsolja 0.15 l/kg borttorkat vatten
 

Eldningsolja, kr/m
3
 7870

1)
 

Elförbrukning 1 kWh/dt 

Elpris 0.531 kr/kWh
2)

 

Arbetsåtgång, torkning 0.5 min/dt
3)

 

Arbetskostnad 195 kr/timme 

1) Priset för eldningsolja gällande juni 2011 korrigerat för skatterestitutionen (SCB, 2012). 
2) Medelpris för 2011 för 2-årigt avtal och med avdrag för 0,5 öre skatt (SCB, 2012). 
3) Modifierat efter Ekström (1972). 
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Månatliga data för perioden 1995-2010 och den ekonometriska modellspecifika-

tionen gjorde det även möjligt att analysera skillnader i s.k. betingad prisvariation 

mellan skördeperioden (juli och augusti) och övriga delar av året. Med betingad 

prisvariation menas den del av prisvariationen som kvarstår (residualerna i 

regressionsekvationen) efter det att tillgänglig pris- och marknadsinformation 

beaktats. I normala fall är prisosäkerheten något högre under skördeperioden då 

marknadens aktörer ännu inte har fått full information rörande skördeutfallet 

(Blaine, 1975).  Perioden under skörd analyserades därför separat från övrig tid 

under året varpå variationskoefficienter kunde beräknas. Analysen genomfördes 

dels för perioden 1995 till 2006 och dels för perioden 2006 till 2010, där den senare 

perioden kännetecknades av större prisvariationer. Lantmännens poolpriser från 

2006 till 2010 bearbetades med avseende på olika sorters relativa förekomst base-

rad på utsädesarealer. Därefter deflaterades genomsnittliga årspriser till prisnivån 

för juni 2011 och medelpriser för åren 2006 till 2010 beräknades för höstvete, 

vårvete, fodervete, grynhavre, foderhavre, maltkorn, foderkorn samt oljeväxter. För 

Ss användes prisnivån för Lantmännens Östra prisområde, för Gns ett genomsnitt 

av prisnivåerna för Lantmännens västra och östra prisområde och för Gss användes 

prisnivån för prisområde Skåne. För sockerbetor i Gss antogs ett fast pris då pris-

risken är låg och det dessutom inte finns tillräckligt med underlag för att beräkna 

prisrisk för sockerbetor. Sockerbetorna har dessutom varit föremål för betydande 

jordbrukspolitiska reformer sedan 2005.  

Kvalitetsrisken uppskattades efter intervjuer med lantbruksrådgivare som det antal 

år av 10 där lantbrukaren klarar kraven för brödvete, maltkorn och grynhavre. För 

höst- och vårvete var det 8 år av 10, för maltkorn 6 år av 10 och grynhavre 7 år av 

10. Dessa värden användes för samtliga produktionsområden i studien. 

Den relativa riskaversionskoefficienten antogs vara 3,0. För att beräkna den absoluta 

riskaversionskoefficienten användes data rörande eget kapital för jordbruksföretag 

från den jordbruksekonomiska undersökningen (SCB, 2012). För 100-hektarsgården 

utnyttjades data från gårdar i inkomstintervallet upp till 99 999 Euro vars genom-

snittliga areal i den jordbruksekonomiska undersökningen uppgick till 91 hektar.  

För att beräkna eget kapital för 300- och 500-hektarsgården användes data avseende 

växtodlingsföretag i inkomstintervallet 100 000 – 499 999 Euro och med medel-

arealen 347 hektar. Nivån på eget kapital per hektar beräknades för att sedan om-

vandlas till totalt eget kapital för de fiktiva gårdarna.  

Resultat och diskussion 

Av tabell 2 framgår att det genomsnittliga spannmålspriset har varit högre vid 

leverans efter skördesäsongen. Ersättningen för lagring motsvarade i allmänhet  

ca 9-12 öre. Av tabellen framgår också prisskillnaderna mellan olika kvaliteter. 

Exempelvis var skillnaden mellan höstvete med bröd- respektive foderkvalitet  

ca 19 öre i medeltal. I bilaga 1-3 redovisas priser för pool 1 och 2 för åren 2002-

2010. 
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Tabell 2. Genomsnittliga poolpriser i Gss för åren 2006 till 2010 justerat till 2011 års 
prisnivå, öre/kg. 

Gröda Pool 1 Pool 2 Merbetalning 
i Pool 2 

Höstvete brödkvalitet 157,4 166,4 9,0 

Vårvete brödkvalitet 174,4 184,5 10,1 

Fodervete 138,0 148,8 10,8 

Maltkorn 166,1 178,1 12,0 

Foderkorn 127,9 139,4 11,5 

Grynhavre 137,1 149,6 12,5 

Foderhavre 120,3 126,4 6,1 

Raps 303,4   

Analysen av månatliga prisdata för spannmål och oljeväxter visade att under 

perioden 2006 -2010 var den betingade prisvariationen högre än under perioden 

1995-2006, en variation som var markant högre under skördeperioden (juli-augusti) 

jämfört med resten av året, tabell 3. Perioden 2006 till 2010 kännetecknades således 

av högre prisrisk än 1995 till 2006 och dessutom av större skillnader i prisrisk 

mellan skördeperioden och övriga tider på året. Dessa resultat visar följaktligen att 

en spannmålsanläggning har haft en markant högre riskreducerande effekt efter år 

2006. Vid analysen av lönsamheten för olika spannmålsanläggningar användes 

prisrisken för 2006 till 2010. 

Tabell 3. Prisvariationen för spannmål och raps under och efter skördeperioden samt före 
och efter 2006 beräknad som variationskoefficient (CV). 

Gröda CV, % för den betingade 
prisvariationen, juli-augusti 

CV, % för den betingade 
prisvariationen, september-juni 

 1995-2006 2006-2010 1995-2006 2006-2010 

Höstvete 8,6 25,2 3,3  7,3 

Korn 5,9 30,7 2,7 7,7 

Havre 7,2 22,7 3,4 7,8 

Raps 11 17,8 4,3 6,7 

I tabell 4 redovisas det beräknade investeringsbehovet för de olika typerna av 

spannmålsanläggningar som ingick i studien, kapitalkostnader samt resultaten av 

optimerings- och simuleringsstudien för de olika odlingsområdena. TB1 utgörs av 

intäkter minus särkostnader för de odlade grödorna som utsäde, gödsel, drivmedel, 

växtskyddsmedel samt rörliga kostnader för transport, torkning och analys. Pris-

skillnaden mellan pool 1 och pool 2 resulterade i ett högre TB1 för de bägge alterna-

tiven med tork jämfört med plattlagring och försäljning vid skörd. På grund av att 

prisvariationen var högre under skördeperioden var riskpremien minst dubbelt så  

hög för alternativet med investering i platta och försäljning vid skörd oavsett 

företagsstorlek och odlingsområde jämfört med egen tork- och lagringsanläggning 

och försäljning efter skörd. Resultaten visar vidare att i de fall åkerarealen uppgick 

till 100 hektar var alternativet med försäljning vid skörd alltid att föredra framför  

en investering i en tork- och lagringsanläggning. Den huvudsakliga förklaringen  

var att kapitalkostnaderna för anläggningen blev alltför höga och att värdet av mer-

betalningen i pool 2 och den riskreduktion som erhölls genom försäljning vid annan 
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tidpunkt än skörd inte kompenserade för detta. Dessutom har 100-hektarsgårdarna 

genomsnittligt ett relativt stort eget kapital i relation till areal, vilket leder till att 

värdet av riskreduktionen blir lägre.  

Resultaten för företagen med 300 respektive 500 hektar åker visade att utan 

beaktande av risk var försäljning vid skörd ett bättre alternativ än en investering  

i en gårdsanläggning. Det högre TB1 till följd av försäljning efter skörd kunde 

alltså inte kompensera fullt ut för de ökade kapitalkostnaderna. Om däremot  

hänsyn togs till risk framstod en nyinvestering i en enklare anläggning som ett 

förhållandevis intressant alternativ ur företagsekonomisk synvinkel i framförallt 

Götalands slättbygder. För gårdar med 300 och 500 hektar åker inom Gss var den 

enklare anläggningen ekonomiskt rationell även utan en merintäkt. I Götalands 

norra slättbygder krävdes för företaget med 300 ha endast en merintäkt om ca 

45 000 kr/år eller ca 1,6 % av de totala intäkterna från spannmål och oljeväxter  

för att motivera en enklare typ av anläggning. Resultaten visade dock att den mer 

avancerade anläggningen inte kunde motiveras utifrån strikt företagsekonomiska 

kriterier för företagen med 300 och 500 ha i någon av regionerna. För gårdarna  

med 300 ha inom Gss krävdes en merintäkt på ca 240 000 kr/år och motsvarande 

merintäkt i Ss uppgick till ca 220 000 kr/år i jämförelse med en enklare anläggning 

vilket uppskattningsvis motsvarar 7-9 % av skördevärdet.  

När det gäller grödornas fördelning var skillnaderna marginella mellan de olika 

lagringsalternativen. I Götalands södra slättbygder (Gss) var grödfördelningen 

oavsett anläggning 40 % höstvete, 40 % maltkorn och 20 % höstraps, vilket också 

var den maximalt tillåtna andelen av dessa grödor. Varken odling av sockerbeter 

eller grynhavre kunde motiveras ekonomiskt. I Götalands norra slättbygder (Gns) 

var växtföljden densamma som för Gss förutom för alternativet med platta vid  

300 och 500 hektar. Här medförde den större risken att även grynhavre platsade 

(10-20 %) på bekostnad av andelen maltkorn för att uppnå en bättre riskspridning. 

Även i Svealands slättbygder (Ss) dominerade grödfördelningen av höstvete (30-

40 %) och maltkorn (25-40 %) men här platsade förutom vårraps (10-20 %) även 

vårvete (10-20 %). I fallet med 500 ha och platta platsade även grynhavre (5 %)  

i växtföljden. I Ss har grödfördelningens resultat troligtvis påverkats av att det är 

mindre skillnader i förväntat täckningsbidrag mellan olika grödor och därmed har 

torkanläggningens utformning fått en större inverkan på vilka grödor som odlas. 
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Tabell 4. Ekonomiskt resultat för spannmålsproduktionen för olika odlingsområden, 
gårdsstorlekar och hanteringssystem enligt genomförda simuleringar när hänsyn har 
tagits till risk baserat på 2011 års prisnivå, kr. 

 

100 ha 300 ha 500 ha 

 

   Platta 
 Enkel 

 tork 

 Vanlig 

 tork 
    Platta 

 Enkel 

 tork 

 Vanlig 

 tork 
  Platta 

 Enkel 

 tork 

Vanlig 

tork 

Investerings-

behov, ca 144 000 2 055 000 2 850 500 432 000 3 813 700 6 529 000 720 000 5 625 000 8 153 500 

 

Gss 

TB1 505 566  581 690 583 343 1 518 240 1 748 569 1 754 286 2 529 431 2 917 848 2 918 456 

Kapitalkost. -26 300 -197 216 -261910 -78 900 -363 255 -606 819 -131 500 -534 844 -744 760 

Kapitalk./kg 0,046 0,251 0,354 0,044 0,152 0,256 0,045 0,126 0,205 

Resultat 479 266 384 474 321 433 1 439 340 1 385 314 1 147 467 2 397 931 2 383 004 2 173 696 

Riskpremie -15 398 -6 461 -6 431 -141 225 -60 369 -60 615 -235 320 -101 361 -99 767 

Riskjusterat 

resultat 

(CE) 463 868 378 013 315 002 1 298 115 1 324 945 1 086 852 2 162 611 2 281 643 2 073 929 

 

Gns 

TB1 370 181 429 900 430 412 1 104 059 1 291 203 1 293 886 1 831 489 2 148 954 2 154 084 

Kapitalkost.  -23 670 -192 874 -251 193 -71 010 -354 160 -583 331 -118 350 -521 525 -713 566 

Resultat 346 511 237 026 179 219 1 033 049 937 043 710 555 1 713 139 1 627 429 1 440 518 

Riskpremie -10 081 -3 864 -3 848 -86 498 -35 802 -36 273 -132 274 -59 615 -59 656 

Riskjusterat 

resultat 

(CE) 336 430 233 162 175 371 946 551 901 241 674 282 1 580 865 1 567 814 1 380 862 

 

Ss 

TB1 309 413 362 134 363 911 929 040 1 090 952 1 095 033 1 542 799 1 810 563 1 825 191 

Kapitalkost.  -22 355 -190 702 -245 835 -67 065 -349 612 -571 587 -111 775 -514 865 -697 970 

Resultat 287 058 171 432 118 076 861 975 741 340 523 446 1 431 024 1 295 698 1 127 221 

Riskpremie -8 786 -4 180 -4 186 -80 915 -38 136 -37 978 -129 684 -63 581 -68 159 

Riskjusterat 

resultat 

(CE) 278 272 167 252 113 890 781 060 703 204 485 468 1 301 340 1 232 117 1 059 062 

Diagrammen i bild 2 och 3 visar fördelningsfunktionen över täckningsbidragets 

variation för 300 respektive 500 hektar i Gss, vilka låg till grund för beräkningen 

av riskjusterat resultat. Den större spridningen i resultatet för platta medförde att 

riskpremien blev högre än för torkanläggningarna.  
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Bild 2. Fördelningsfunktion för resultat för gård med 300 ha i Gss.  

 

Bild 3. Fördelningsfunktion för resultat för gård med 500 ha i Gss.  

En analys av betydelsen av kvalitetsrisk visade entydigt att om denna inte beaktades 

ledde detta till en överskattning av det förväntade ekonomiska resultatet, tabell 5. 

Jämförelsen baseras på alternativen där premiumkvalitet alltid klaras respektive där 

80 % av vetet, 60 % av maltkornet och 70 % av grynhavren klarar premiumkvalitet 

(och inte nedklassas som foder). Överskattningen i riskjusterat resultat (CE) mot-

svarade ca 4 % av skördevärdet.  
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Tabell 5. Förändring av resultatet när inte hänsyn har tagits till kvalitetsrisk., Gns. 

  300 500 

 

  Platta  Enkel tork Vanlig tork Platta  Enkel tork Vanlig tork 

Resultat vid 

kvalitetsrisk 1 033 049    937 043    710 555    1 713 139    1 627 429    1 440 518    

Resultat utan 

kvalitetsrisk 1 151 320    1 037 718    815 822    1 926 975    1 786 849    1 617 643    

Kostnad för 

kvalitetrisk -118 271    -100 675    -104 102    -213 836    -159 420    -177 125    

CE vid 

kvalitetsrisk 946 551    901 241    674 282    1 580 865    1 567 814    1 380 862    

CE utan 

kvalitetsrisk 1 052 032    1 006 039    786 924    1 754 799    1 733 231    1 567 588    

kostnad för 

kvalitetsrisk, 

CE -105 481    -104 798    -112 642    -173 934    -165 417    -186 726    

       

Förklaringen till att överskattningen i absoluta termer blev något högre för den 

mer avancerade torkningsanläggningen jämfört med den enklare var en något 

större lagringsvolym och ett i genomsnitt bättre utnyttjande av lagringsvolymen. 

Detta gav ett något högre skördevärde då en större del av skörden såldes efter 

skörd till högre priser än under skörd. 

Bristen på underlag för att simulera olika kvalitetsutfall där endast en del av  

skördevolymen för en gröda uppfyller kraven på premiumkvalitet (maltkorn, 

grynhavre och brödvete) gjorde att det i analyserna inte uppkom något behov av 

särhållning av olika kvaliteter av samma gröda. Detta bör ha gynnat den enklare 

anläggningen och missgynnat den mer avancerade anläggningen. Resultaten tyder 

på att en spannmålsodlare med en hög grad av kompetens och intresse för att ut-

veckla aktiva marknadsföringsstrategier för spannmål skulle kunna ha en ekonom-

isk nytta även av en förhållandevis avancerad spannmålsanläggning. Ytterligare 

studier av kvalitetsutfall på gårdsnivå behöver dock göras för att mer i detalj 

analysera det ekonomiska utfallet av olika grader av särhållning.  

Det strategiska värdet av en väl fungerande anläggning torde vara betydande i 

samband med eventuell arealexpansion, vilket framgår av tabell 6. Tillgången  

till en enklare tork- och lagringsanläggning medförde att betalningsförmågan vid  

en arealexpansion ökade med mellan ca 600 och 1000 kr per hektar. Dessa belopp 

är betydande sett i relation till nuvarande arrendenivåer i de tre produktions-

områdena.  
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Tabell 6. Värdet av ytterligare 1 hektar åkermark då arealen utökas från 300 till 330 ha. 

 

SS Gns Gss 

 

Platta 
Enkel 

tork 

Vanlig 

tork 
Platta 

Enkel 

tork 

Vanlig 

tork 
Platta 

Enkel 

tork 

Vanlig 

tork 

Nuvarande 

värde/ha 2873 2471 1745 3443 3123 2369 4798 4618 3825 

Värde av 

ytterligare 10% 

areal/ha 2975 3380 3420 3827 4097 4229 5114 5480 5549 

Nuvarande CE/ha 2604 2344 1618 3155 3004 2248 4327 4416 3623 

CE för 

ytterligare 10 % 

areal/ha 2543 3082 3173 3141 3906 3987 4131 5056 5135 

          

Avslutande synpunkter 

Föreliggande studie ger en del intressanta aspekter kring betydelsen av att genom-

föra en integrerad analys av odlings- och lagringssystem. Studien visar att den 

relativa konkurrenskraften i mer avancerade torknings- och lagringsanläggningar 

har ökat under de senaste fem åren. Ytterligare analyser av kvalitetsproblematiken 

framstår dock som önskvärda, i synnerhet om förändringar i klimat- och odlings-

förutsättningar leder till att kvalitetsproblematiken accentueras än mer. Slutligen 

är det även av intresse att analysera hur optimalt utnyttjande av olika former av 

finansiella derivat såsom terminsavtal och optioner påverkar såväl riskexponering 

som förväntat ekonomiskt resultat i skilda lagrings- och odlingssystem. 
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Bilagor 

I bilaga 1 redovisas uppskattade skördenivåer vid odling i monokultur, vilka 

användes i modellstudien.  

Bilaga 1.Skördenivåer vid odling i monokultur, kg/ha.  

Gröda Gss Gns Ss 

Höstvete 7340 5590 4970 

Vårvete ------- 4090 4370 

Maltkorn 5530 4730 4200 

Grynhavre 5080 4340 3760 

Höstraps 3740 2720 ------- 

Vårraps ------- ------- 1720 

Sockerbetor 52930 ------- ------- 

 

I tre tabeller, bilaga 2-4, visas årliga poolpriser för de tre produktionsområdena som 

ingick i studien. Priserna är uppräknade för att gälla i juni 2011. Där Lantmännen 

har uppgivit flera priser för samma gröda beroende på sort har priserna viktats efter 

årliga totala utsädesmängder enligt Scb. För Gss har Lantmännens priser för Skåne 

använts. För Gns ett medel av prisområde öst och väst och för Ss enbart prisområde 

öst. 

Bilaga 2. Lantmännens poolpriser för spannmål och oljeväxter i Götalands södra slättbygder 
(Gss) 2002-2010 omräknade till 2011 års prisnivå. 

 
 

Poolpriser öre/kg för Gss 
 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Pool 1 

Höstvete bröd 115,4 114,8 107 104,5 119,1 231,4 171,8 102,8 162 

Vårvete bröd 128,7 119,6 117,6 114,9 124,8 254,5 209,6 116,2 167,1 

Fodervete 106,9 104,8 101,5 99,2 103,1 217,4 135,2 92,5 141,8 

Maltkorn 107,4 128,2 109 109,4 135,1 267,9 186,4 94,6 146,4 

Foderkorn 101,1 100,3 93,4 94,5 103,1 192,6 133,1 84,3 126,6 

Grynhavre 116,8 - 114,1 113,2 123,7 184,7 143,5 96,6 - 

Foderhavre 109,2 - 83 98 118 176,8 122,6 69,9 114,4 

Oljeväxter 226,4 241,6 238,6 241,5 247,4 305,2 387,7 246,7 330,1 

 

Pool 2 

Foderhavre 121,5 138,2 109,1 107,6 144,3 231,6 144,9 110,5 200,8 

Vårvete bröd 135 147,2 122,6 118,2 155,8 254,1 184,2 117,6 210,8 

Fodervete 113 132,3 104 101,6 128,3 215,8 113,8 105,4 180,7 

Maltkorn 119,6 135,3 112,6 114,2 178,7 281,3 135,3 104,3 190,9 

Foderkorn 101,1 119,6 97,6 102,8 127,1 200,4 111,8 97,2 160,6 

Grynhavre 125,6 - 116,8 120,3 146,6 185,1 122,1 108,4 185,7 

Foderhavre 117,9 - 86 106,3 136,3 177,4 94,2 72,6 151,6 
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Bilaga 3. Lantmännens poolpriser för spannmål och oljeväxter i Götalands norra slättbygder 
(Gns) 2002-2010 omräknade till 2011 års prisnivå. 

 
 

Poolpriser öre/kg för Gns 
 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Pool 1 

Höstvete bröd 115,4 115,5 107 104,5 116,8 231,4 188,6 102,8 162 

Vårvete bröd 128,7 119,6 117,6 114,9 122 254,5 209,6 116,2 160 

Fodervete 106,9 104,8 101,5 99,2 104,2 217,4 135,2 92,5 143,3 

Maltkorn 107,4 114,7 109 109,4 129,4 267,9 183,7 92,5 144,8 

Foderkorn 101,1 100,3 93,4 94,5 103,1 192,6 133,1 84,3 128,1 

Grynhavre 116,8 96,2 114,1 113,2 123,7 184,7 143,5 94,6 144,8 

Foderhavre 109,2 - 83 98 118 176,8 122,6 69,9 109,4 

Oljeväxter 226,4 235,9 238,6 241,5 247,4 305,2 387,7 246,7 330,1 

 

Pool 2 

Höstvete bröd 121,5 137,6 109,1 107,6 142,1 231,6 155,2 112 200,8 

Vårvete bröd 135 141,5 122,6 118,2 152,9 254,1 184,2 115,6 205,8 

Fodervete 113 132,3 104 101,6 129,4 215,8 109,7 110,5 184,7 

Maltkorn 119,6 131,4 112,6 114,2 173 281,3 130,8 101,3 188,7 

Foderkorn 101,1 119,6 97,6 102,8 127,1 200,4 111,8 98,2 165,7 

Grynhavre 125,6 116 116,8 120,3 146,6 185,1 123,1 106,4 185,7 

Foderhavre 117,9 89,7 86 106,3 136,3 177,4 93,1 72,6 151,6 

 

Bilaga 4. Lantmännens poolpriser för spannmål och oljeväxter i Svealands slättbygder 
(Ss) 2002-2010 omräknade till 2011 års prisnivå. 

 
 

Poolpriser öre/kg för Ss 
 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Pool 1 

Höstvete bröd 115,4 115,5 107 104,5 117,4 231,4 188,6 102,8 162 

Vårvete bröd 128,7 119,6 117,6 114,9 122,5 254,5 209,6 116,2 160 

Fodervete 106,9 104,8 101,5 99,2 104,2 217,4 135,2 92,5 146,8 

Maltkorn 107,4 114,7 109 109,4 129,4 267,9 183,7 94,6 144,8 

Foderkorn 101,1 100,3 93,4 94,5 103,1 192,6 133,1 84,3 131,6 

Grynhavre 116,8 96,2 114,1 113,2 123,7 184,7 143,5 94,6 144,8 

Foderhavre 109,2 - 83 98 118 176,8 122,6 69,9 109,4 

Oljeväxter 226,4 235,9 238,6 241,5 247,4 305,2 387,7 246,7 330,1 

 

Pool 2 

Höstvete bröd 121,5 137,6 109,1 107,6 142,6 231,6 155,2 113,6 200,8 

Vårvete bröd 135 141,5 122,6 118,2 153,5 254,1 184,2 115,6 205,8 

Fodervete 113 132,3 104 101,6 129,4 215,8 110,7 110,5 190,7 

Maltkorn 119,6 131,4 112,6 114,2 173 281,3 131,4 102,3 190,7 

Foderkorn 101,1 119,6 97,6 102,8 127,1 200,4 111,8 99,2 165,7 

Grynhavre 125,6 116 116,8 120,3 146,6 185,1 123,1 106,4 185,7 

Foderhavre 117,9 89,7 86 106,3 136,3 177,4 93,1 72,6 151,6 
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