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Regeringskansliet
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103 33 Stockholm

Förslag till justering av fördelningsmodell krisstöd
torkan 2019 (dnr N2018/04319/JM)
Sammanfattning
Jordbruksverket föreslår att det stöd till arealer för vall och grönfoder som vi
presenterade i vår skrivelse den 8 februari 2019 (dnr. N2018/04319/JM) ersätts
av ett riktat stöd till nötkreatur, får och getter.
Jordbruksverket beräknar att cirka 87 miljoner kronor1 av stödet kommer att
betalas ut till vallarealer där vi vid en fördjupad analys i dagsläget inte kan
belägga ett inkomstbortfall. Det beror på att de arealer som avses till stor del
utgör grovfoder för avsalu där priserna stigit och i genomsnitt kompenserar
inkomstbortfallet.
Bakgrund till justering
Den totala vallarealen i Sverige är enligt officiell statistik cirka 1 050 000 hektar.
Enligt våra beräkningar används cirka 745 000 hektar inom mjölk- nötkötts- och
lammproduktionen. Av den återstående vallarealen på cirka 305 000 hektar,
beräknas en stor del produceras för avsalu.
Vi bedömer att det går åt cirka 233 000 hektar för att täcka behovet av grovfoder
för landets cirka 355 500 hästar2. Av dessa hästar finns cirka 101 000 i
jordbruksföretag. Om man förutsätter att dessa företag producerar sitt eget
grovfoder återstår det cirka 237 000 hektar3 som i stor utsträckning avser
grovfoder för avsalu. Det skulle motsvara ett stödbelopp på cirka 68 miljoner
kronor4.
Enligt officiell statistik var skördebortfallet på slåttervall i genomsnitt cirka 20
procent 2018 jämfört med snittet för perioden 2013-2017. Priset på grovfoder till
häst ligger normalt omkring 2 – 3,50 kronor per kilo torr vara. Enligt uppgift
varierar priserna för 2018 års skörd mellan 3 och 7 kronor per kg torr vara.

1

305 000 hektar x 287 kronor/hektar = 87 miljoner kronor
Jordbruksverkets officiella statistik, avser 2016.
3
305 000 ha – (101 000 hästar x 2000 kg per häst/3000 kg/ha) = 237 000 ha
4
237 000 ha x 287 kr/ha = 68 miljoner kronor
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Tabell 1 visar att det inte uppstår något inkomstbortfall i vallodling för avsalu
vid en relativt blygsam höjning av priset på 0,75 öre per kilo torr vara.
Tabell 1 Beräkning av inkomstbortfall för vallodling till avsalu.
Skörd
(kg)

Pris/kg
(kr)

2018

3 279 7005

ca 3,50

11 478 950 kr

2013-2017

4 129 8336

ca 2,75

11 357 041 kr

År

Summa

Differens

+ 121 909 kr

Jordbruksverkets bedömning
Utifrån ovanstående bedömer vi därför att stöd inte bör utgå till vallgrödor för
avsalu eftersom det inte skulle vara förenligt med artikel 25 i förordning (EU) nr
702/2014.
Vi föreslår i stället att den andel av det totala stödbeloppet som fördelats till vall
och grönfoder i det tidigare förslaget riktas direkt till nötkreatur, får och get
enligt förslag i tabell 2 nedan.
Tabell 2 Justerat förslag till fördelning av stöd.
Total inkomstbortfall
Totalt stöd 2018 och 2019

6 210 000 000 kr
1 130 000 000 kr

Inkomstbortfall
(kr)
839 000 000
471 000 000

Gröda
Spannmål och frövall
Oljeväxter och proteingrödor
Trädgård*
Summa
1 310 000 000
* till trädgårdssektorn föreslås ett utvecklingsprojekt.

Djur
Grovfoderbaserad animalieproduktion
varav nötkreatur
varav får och get
Grisproduktion**
varav suggor och betäckta gyltor
varav övriga djur över 20 kilo
Fjäderfä (tamhöns och kalkon)
Summa
Total summa

Andel (%)
13,51
7,58
21,10

Inkomstbortfall
Andel av totalt
(kr) inkomstbortfall (%)
3 960 000 000
63,77

Stöd 2018 (kr)
Totalt stöd
För trädgård produktionsgren (kr)
utv.projekt*
utifrån andel
0
152 668 277
0
85 705 314
30 000 000
0
268 373 591

Stöd 2018 (kr)
400 000 000

500 000 000

8,05

0

440 000 000
4 900 000 000

7,09
78,90

0

6 210 000 000

100,00

Antal hektar
1 009 129
155 716

Beräknat stöd
2019 (kr/ha)
151
550

1 164 845

Beräknat stöd
Stöd 2019 per
Antal djur eller
2019 (kr/djur
produktionsgren (kr)
platser
eller plats***)
320 579 710
307 756 522
1 031 820
298
12 823 188
295 912
43
90 982 287
1 032 698
88
20 066 200
71 665
280
70 916 087
961 033
74
80 064 412
22 558 965
3,55
491 626 409
760 000 000

** fördelningen mellan suggor som grisat minst en gång och övriga grisar över 20 kilo utgår från foderåtgångstal
*** för slaktgris samt slaktkyckling och slaktkalkon ges stöd för antal djur i normal uppfödningsomgång, för nötkreatur per djurenhet och för övriga per djur
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Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, JO 19 SM 1808
Genomsnitt tre år. Högsta och lägsta värdet borträknat.
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Konsekvenser av förslaget
Förändringen kommer att innebära att administrationskostnaden ökar med cirka
0,5 miljoner kronor. Andelen företag som får stödet utbetalt vid halvårsskiftet
kommer att minska, men vi bedömer att minskningen blir begränsad. Det beror
på att ett riktat stöd till nötkreatur, får och get kan betalas ut med samma
administrativa system som torkstödet 2018. De som inte får stödet utbetalt i
halvårsskiftet beräknas få det i september. För den sökande innebär förändringen
inte någon ytterligare administrativ börda. Uppgifter om djurinnehav kommer att
hämtas från befintliga stöd som djurhållaren redan sökt eller register dit
djurhållaren ska rapportera oberoende av detta stöd.

