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Lantmännens skördeprognos 2021:  

Regn och torka  
sänker årets skörd
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Sveriges lantbrukare har  
satsat på vete i år
Hösten 2020 såddes drygt 457 000 hektar 
vete, vilket är den största höstvetearealen 
någonsin i Sverige. Efter en tuff vinter i vissa 
delar av landet återstår drygt 441 000 hektar. 
Höstvete är en robust gröda som är tåligare 
mot ogynnsamt väder. Det gör att den bättre 
än de vårsådda grödorna klarar av eventuella 
påfrestningar som torka eller mycket regn. 
Höstvete avkastar generellt också mer än 
de vårsådda grödorna vilket ofta ger en bra 
odlingskalkyl för lantbrukarna. Vete kan också 
sås på våren och kallas vårvete. Vårveten 
innehåller ofta högre proteinhalt än höstvete, 
men avkastar lägre.  
 
Lantmännen köper årligen in 1,5 miljoner ton 
vete från svenska lantbrukare. Det höstsåd-

da vetet blir till största del kvarnvete som 
mals till vetemjöl och används bland annat i 
Lantmännens egna produkter, såsom Kung-
sörnens pasta och Korvbrödsbagarens bröd. 
Höstvete kan också användas som djurfoder, 
till etanolbränsle och dryckessprit.  

Lantmännen exporterar årligen mer än  
500 000 ton vete, både inom och utanför 
Europa. Kvarnvete exporteras till Spanien och 
Nordafrika med tyngdpunkt i Algeriet. Nord-
afrika tillhör ett av världens största under-
skottsområden av vete och är alltid importö-
rer, i motsats till Östersjöområdet som är rikt 
på vete. 

Prognos: 441 tusen hektarHöstveteareal 2017-2021. Enhet: tusen hektar 

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål uppgår till 5,6 
miljoner ton, vilket är lägre än de senaste två årens stora skördar. 
Inkluderas övriga grödor, såsom oljeväxter och trindsäd, blir den 
totala prognosen 6,1 miljoner ton. 

Årets skördeprognos: 

5,6  
miljoner ton

”En våt och sen vår i 
Mellansverige, tillsammans med 
torrt och tidvis varmt väder i juni 

i södra Sverige, gör att vi går 
mot en skörd som är mindre än 

de senaste två åren.”

– Mikael Jeppsson
spannmålschef, Lantmännen
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Prognos: 5,6 miljoner ton     5-årssnitt: 5,3 miljoner ton     10-årssnitt: 5,3 miljoner ton

2021 (prognos)    5-årssnitt

Årets skördeprognos, fördelning per gröda

Skördevolym per år, Sverige

Detta används  
spannmålen till

Livsmedel 16 %

Foder  38 % 

Industri*  13 %

Utsäde 3 %

Export 30 %

Enhet: miljoner ton

Enhet: miljoner ton 

Förra året blev skörden 5,9 miljoner ton, vilket var högre än femårssnittet men inte lika hög som rekordåret 2019. Årets 
skörd på 5,6 miljoner ton ligger i nivå med de senaste årens skörd, med undantag för det mycket torra året 2018.

*Industri: tillverkning av  
 etanol och dryckessprit 
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Svenskt lantbruk har stått sig starkt genom de 
senaste årens kriser, både torka och pande-
mi. Som ett resultat av detta har förståelsen 
för det svenska jordbrukets samhällsviktiga 
funktion stärkts och synliggjort Lantmännens 
avgörande roll i en väl fungerande svensk 
livsmedelssektor. 

Med de insikterna, i kombination med det 
pågående återuppbyggandet av totalförsva-
ret och ambitionen att stärka den nationella 

”Att säkra ett livskraftigt svenskt lantbruk och en god livs-
medelsförsörjning är av största vikt. Med skörden som 

utgångspunkt tar vi på Lantmännen, tillsammans med våra 
medlemmar – svenska lantbrukare – ansvar från jord till 

bord, och genom smart resursnyttjande och innovation ska-
par vi ett hållbart lantbruk i världsklass.”

– Per Lindahl
styrelseordförande, Lantmännen

Lantbrukets viktiga roll i  
den nationella krisberedskapen 

kriståligheten, blir fortsatta satsningar på 
utvecklingen av svenskt lantbruk avgörande.  

Med avstamp i årets skörd förbereder sig 
svenska lantbrukare på intensivt arbete för att 
trygga den svenska livsmedelsförsörjningen. 
Årets skörd startar i södra Sverige i slutet av 
juli och avslutas i norr under oktober.
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Vi kan minska klimatpåverkan från odling-
en till 2050 samtidigt som skördarna ökar 
och den biologiska mångfalden gynnas. På 
Framtidsgården Bjertorp på Västgötaslätten 
visar vi hur.  

Åtgärder och odlingsmeto-
der för framtiden testas
Lantmännen har sedan länge bedrivit verk-
samhet på gården i Bjertorp, men under 2020 
tog man initiativ till Framtidsgården Bjertorp 
som idag omfattar växtodling på 890 hektar, 
med utsädesproduktion och olika växtod-
lingsförsök. På gården strävar vi efter att 
optimera våra odlingssystem och markens 
egenskaper. 
 
Vi arbetar för att minska klimatpåverkan med 
hjälp av den senaste teknologin för fältkörning 
och genom att öka kolinlagring och utveck-
la mullhalten i marken, till exempel genom 
att odla mellangrödor. Vi kommer att mäta 
utvecklingen – bland annat tar vi täta prover 
av jordens mullhalt, och följer upp effek-
ter av olika insatser vilket ger underlag för 
beräkningar av klimat- och miljöpåverkan. På 
gården testas och utvecklas också nya krite-
rier för odlingsprogrammet Klimat & Natur, 
som syftar till att minska påverkan och gynna 
den biologiska mångfalden inom spannmålso-
dlingen. 

Framtidens Jordbruk i praktiken –  
Framtidsgården Bjertorp 

Ökad skörd och minskad 
bränsleförbrukning
Våra insatser på gården har redan gett goda 
resultat. Genom vårt arbete med precisions- 
odling och optimal management kunde vi un-
der 2020 ta en skörd för höstvete som låg 12 
procent över snittet för gårdarna i jämförbar 
region de senaste 15 åren. Vi har också kunnat 
minska bränsleförbrukningen med 15 procent 
med hjälp av GPS-körning. Och vi fortsätter 
att testa och utveckla Framtidens Jordbruk 
redan idag. Kunskap och erfarenheter som 
kommer vara hela livsmedelskedjan till gagn. 

2050
Klimatneutralitet 

Framtidsgården Bjertorp är en viktig 
del i Lantmännens arbete för att driva 
omställningen till Framtidens Jordbruk. 
Vår målsättning är att skapa förutsätt-
ningar för en hållbar primärproduktion 
med halverad klimatpåverkan vart tion-
de år, för att nå klimatneutralitet 2050. 

Framtidens Jordbruk är självkörande! 
Under 2021 har Lantmännen i samarbete med RISE och 
Agrointelli påbörjat testkörning av Robotti, en självgåen-
de robot, på de svenska fälten. Projektet kommer att pågå 
under två år.
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Resan mot skörd 2021
Höstbruk
September-november: En tidig och kompri-
merad skörd i stora delar av landet gjorde att 
Sveriges lantbrukare kunde så en stor höst-
sådd, där vetearealen var större än någonsin. 
Goda förutsättningar under hösten resulte-
rade i att grödorna etablerade sig väl och såg 
fina ut inför vintern. 

Vintervila
December-februari: En på många håll hård 
vinter innebar stor utvintring lokalt. Där det 
låg ett snötäcke skyddades grödan mot kylan 
och höstsäden kom fin ut ur vintern. 

Vårbruk
Mars-april: En kall och mycket regnig vår 
gjorde att sådden blev sen och utdragen i 
Mälarområdet och på vissa håll inte kunde 
färdigställas. I övriga delar av landet kunde 
vårsådden generellt genomföras enligt plan. 

Maj: Kalla temperaturer i maj gav vårgrödor-
na chansen att etablera sig väl och höstgrö-
dorna visade stor skördepotential. 

 

Tillväxtperiod
Juni: Det var torrt i stora delar av landet un-
der juni, vilket minskade skördepotentialen. 

Juli: Idag (mitten av juli) ser fälten fina ut 
överlag. Skulle det bli 25-30 grader varmt 
och strålande sol fram till skörd försämras 
förutsättningarna för en god skörd. Optimala 
förutsättningar för en god utveckling av grö-
dorna är temperaturer något över 20-graders-
strecket och regn i lagom mängd.  

Skörd
Augusti: I slutet av juli/under augusti  
påbörjas skörden, med start i södra Sverige. 
Skörden levereras till Lantmännens mottag-
ningar över hela Sverige, eller lagras hemma 
på lantbrukarnas gårdar. Lantmännen har en 
ledande roll vad gäller spannmålshantering 
och tar emot spannmål i hela landet på ett 
femtiotal platser. 

Augusti-oktober: Under perioden augusti till 
oktober avslutas skörden och skörderesultaten 
sammanställs.
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I juli publicerar Lantmännen sin skördeprog-
nos, som är en uppskattning av hur stor årets 
skörd kommer att bli. Prognosens syfte är att 
ge Lantmännen ett underlag för hur mycket 
spannmål som kommer att levereras från de 
svenska lantbrukarna under året. Prognosen 
innebär även att allmänheten får information 
om den kommande skörden. 

Skördeprognosen baseras på en bedömd 
avkastning som bygger på väderdata, neder-
börd, temperatur samt arealuppgifter för varje 
län, som lantbrukarna i Sverige skickat in till 
Jordbruksverket.  

Så här gör Lantmännen  
sin skördeprognos

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas 
ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livs-
medel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare och genom 
forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar 
vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Även historiska uppgifter, exempelvis avkast-
ning för liknande år, vägs in. Prognosen stäms 
av med Lantmännens säljare i respektive län 
och uppdateras med eventuell ny fakta innan 
den publiceras. 

Att på förhand göra en bedömning av skörden 
är svårt och det är därför viktigt att ha i åtanke 
att skördeprognosen är just en prognos. Hur 
årets skörd blir vet vi säkert först när lantbru-
karna har bärgat sin skörd och resultatet har 
sammanställts.

- Publicerad 13 juli 2021


