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Världens mjölkproduktion 2000-2020
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Källa: IDF, OECD-FAO

2012-2020: 2 % årlig ökning



Prognos över ökad konsumtion av 
mejeriprodukter 2010-2015
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Produktionskostnad 2011
genomsnittliga besättningsstorlekar

Källa: IFCN
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EU:s mjölkinvägning 
jan 2014 (jfr med 2013)

Källa: Eurostat

Ökning  5-10 %

Ökning 0-3 %

Minskning 0-1 %

Minskning 1-3 %

Minskning > 3 %

Ökning > 10 %

Ökning 3-5 %



Ökad konkurrens ger 
pressad lönsamhet

• På en konkurrensutsatt marknad är det inte 
produktionskostnaden som styr priset på 
marknaden!!!

• Det är konkurrenternas prisnivåer och kundens 
betalningsvilja

• Därför viktigt att göra benchmarking med andra 
länder för att se hur de kan göra mjölken 
billigare/bättre









Styrkor och Svagheter Sv jmf EDF 2012
Skillnad i öre/kg 
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Stora variationer inom SE
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Kort summering av marknad

• Ökad efterfrågan i Asien, Indien, Afrika & Sydamerika 
(Fler människor med ökade inkomster och mer västerländska matvanor)

• Liten tillväxt i Europa
(Fortsatt strukturutveckling i industrin, ökad integrering mellan EU-länder)

• Fortsatt fokus på prispress 
(Från detaljhandel, restauranggrossister och offentlig sektor.)

• Viss ökning på kvalitet, premium och mervärde 
(Hälsa, nyttigt, smak, upplevelse, säkerhet, spårbarhet, eko, djurvälfärd, 
hållbarhet, lokalproducerat osv)

• Volatilitet och ökade prissvängningar
(Liten marginal mellan produktion och konsumtion)



De nordiska länderna är världsledande  
• T ex Avel, Djurhälsa och Foder … och det ska vi 

fortsätta att vara

Men vi måste vidare och t ex utveckla:
• Farm Management
• Kostnadseffektivitet 
• Stabilare resultat/mindre variation jmf gris och 

kyckling
• Utveckla mer kring riskhantering
• Hantera marknad och prisvariationer  



Företagande, balans med två världar;
politik och marknad

Reform av 
Jordbruks-
politiken, 
krav på lägre 
kostnad

NGOs
Ex ökad
ekologisk
produktion

Ett lands
särregler

Fokus på 
lågpris/EMV
Viss  ökning
premium

Ökad krav på 
effektivitet
och säkerhet 
i industrin

Ökad krav på 
effektivitet
och säkerhet
på gård





Tre perspektiv/roller för lantbruket 
Påverkar långsiktig konkurrenskraft! 

1. Landsbygd och landsbygdsutveckling

2. Lantbruk och gårdsstrukturutveckling

3. Primärproduktion och 
livsmedelsproduktionens konkurrenskraft



Grunder för att utveckla företaget

• Vilka resurser finns det i landet eller på 
gården?
- Mark och vatten
- Byggnader
- Arbetskraft
- Kapital



Olika utvecklingsvägar för lantbrukaren 
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Ta anställning 
hos annat företag
- I näringen
- Utanför
näringen

Mervärde, bättre, lokalt, eko, smak, 
bekvämt, djurvälfärd  eller  mer klimatsmart

EMV



Stor skillnad i lönsamhet = potential
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Tio strategier för att klara pressad 
ekonomi

(Källa: Greg Bethard,  Dairy Records Management Systems och G&R Consulting i Virginia, USA.) 

1. Håll stallet fullt
2. Håll de nykalvade korna friska
3. Åtgärda olönsamma kor
4. Sträva efter tillägg för kvalitet och sammansättning
5. Maximera mjölk minus foder
6. Producera eller köp in grovfoder med hög kvalitet
7. Få kor och kvigor dräktiga
8. Håll rekryteringskostnaden nere
9. Kapa kostnader smart
10. Ha kontroll över arbetskostnaden



I huvudet på Toyota 
”At Toyota we get brilliant results from average people 

managing a brilliant process. Others get average results from 
brilliant people managing broken processes”



Planera och ha koll på djurflöde

Kor

Kvigor
1. Nykalvad 

<21d
2. Tidig laktation 

22-120d

3. Sen laktation
>120d

4. Sinläggning
6. Sinperiod
<3 v f. kalvning

7. Kalvning

1. <14d

2. 14-60d3. 2-6 mån

4. 6-15 mån

5. 15-17 mån
(seminering)

6. 17-25 mån

6. Sinperiod
>3 v f. kalvning
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Håll stallet fullt! – en sanning som håller
Greg Bethard, G&R Dairy Consulting
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Mjölkavkastning

….. med mjölkande och lönsamma kor
Greg Bethard, G&R Dairy Consulting



Total foderkostnad per kg ECM
300 europeiska mjölkföretag 2011

Kostnad per kg ECM exklusive arbete
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Källa: EDF produktionskostnadsanalys 2012 

11 öre skillnad!!





Möjligheter att minska kostnader, 
fördelning/kg mjölk

Källa: SLA Analys 

50% jobbar vi 
inte för att 
pressa!!
(Bygg, invent,
arbetskost,
eget grovfoder)



Olika synsätt på marginal

Förr (reglering)
Kostnad – marginal =pris 

Nu
Intäkter – kostnader= marginal

I framtiden (global marknad)
Marknadspris – marginal = kostnadsram
T ex 3 kr/kg – 5% (15 öre)= 2,85 kr/kg i kostnad

…..gör allt för att lösa uppgiften, vad gör de bästa, effektivisera, förhandla, fokusera, allt som görs 
ska ge produktionsvärde! 



Vi behöver jobba mer med egen 
kostandsram/månadsuppföljning

Intervall 100 kor/ 1 milj kg Min ram/
per kg 12 mån rull mitt mål.

• Mjölkintäkt +3,00-3,60 +3 000’- 3 600’ 3 500’

• Foder kostnad -1,60-2,20 - 1 600’- 2 200’ - 1 700’
• Övrig kostnad -0,30-0,50 - 300’- 500’ - 350’

• Arbetskostnad -0,60-0,90 - 600’ - 900’ -700’

• Byggkostnad -0,40-1,00 - 400’ – 1 000’ - 650’
Ex resultat - 0,90 till + 0,40     - 900’ till + 400’ + 100’
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--25% EDF

SE genomsnitt

EDF genomsnitt

++25% EDF
Byggkostnaden i ex NL som är 
5000 Euro/koplats, ca 45 000 kr
10 000 kr i byggkost=10 öre per kg



60 kor 150 kor

byggstart Installning

Expansionsprojekt
- Fokus på nuläge, besättningstillväxt och management

Tid

Produktionsresultat kr 

I teorin
Bra jobbat

Dåligt managementProduktionen idag:
Antal kor, st.____________
Avkastning, kg/ko________
Inkalvningsålder_________
Åkerareal, ha____________
Byggkostnad, kr/ko_______
Lön, kr/timma___________
Timmar/ko & år_________
Timmar djurskötsel_______
Timmar hela gården______
Antal medarbetare_______

Datum:
Stallet färdigt____________
Full produktion___________

10 viktiga mål för den
nya produktionen:
Antal kor, st._____________
Avkastning, kg/ko_________
Inkalvningsålder__________
Åkerareal, ha_____________
Byggkostnad, kr/ko________
Lön, kr/timma____________
Timmar/ko & år___________
Timmar djurskötsel________
Timmar hela gården_______
Antal medarbetare________

Fullt i stall & 
mjölktank!



Om du vill improvisera
så är detta fel ställe
…. och det börjar det bli inom 
mjölkföretagande också.  



• Spagettidiagram över 
blandning av foder 
(företag G)

Foto: Svensk Mjölk/JTI



Vad ser de europeiska rådgivarna i Sverige
• ”för hög byggkostnad i relation till arbetsbehovet” – NL

• ”fantastiskt avelsarbete imponerar” FR

• ”var försiktig med automatisering” UK

• ”öka utbytet kg mjölk / hektar, utnyttja marktillgången och sänk 

kraftfodergivorna” NL

• ”high-input och high-output är en känslig strategi när världsmarknadspriset 

fluktuerar, fokus på att bibehålla high-output” IT

• ”fortsatt fokus på djurvälfärd och produktivitet – se upp för skuldfällan” DK

• ”väl fungerande värdekedja både inom rådgivning och försäljning – utnyttja 

det!” FR

• ”givet det stora tappet av mjölk de senaste 20 åren så bör det finnas en stor 

potential” FR



För ökad konkurrenskraft behöver vi:

1. Försvara produktiviteten och positionen inom t ex 
avel, djurvälfärd och foder

2. Förbättringspotential inom management för  att 
skapa effektivitet, stabila resultat, hantera 
prisvariation. Sprid best practis, de bästa finns i alla 
länder

3. Öka kostnadseffektivitet. Utveckla mark-potentialen 
och egen foder. Utmana arbete-, bygg- och 
foderkostnader.



Företagande är 

som att köra bil!

Det gäller att styra mot en riktning och se 

till att bilen åter ditåt!



Lantbruks-

företagande 

går från att 

” köra folkrace till att 

köra VM i Rally”.

Spännande 

men kräver 

mer precision.


