Lantmännens skördeprognos 2020:

En normal skörd
– ett onormalt år

Årets skördeprognos:

6,1

Att säkerställa en god livsmedelsförsörjning
är av största vikt, i synnerhet i kristider.
Därför är årets skörd mer betydelsefull
än någonsin och vi som företag, och våra
medlemmar – svenska lantbrukare – har
ett viktigt samhällsansvar. Tillsammans
tar vi ansvar från jord till bord, och ska se
till att säkra hela livsmedelsvärdekedjan,
från gårdarna till butikshyllorna och
konsumenterna.
– Per Lindahl
styrelseordförande, Lantmännen

miljoner ton
Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål,
oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,1 miljoner ton,
vilket är lägre än förra årets stora skörd, men strax
över 5-årssnittet.
Lantmännen har en stor mottagningskapacitet för
spannmål och andra grödor och kommer att säkra
omhändertagandet av årets skörd från de svenska
lantbrukarna.

Skörden startar i södra Sverige i slutet av juli, och
svenska lantbrukare över hela landet förbereder sig
nu på hårt arbete med årets skörd, för att trygga den
svenska livsmedelsförsörjningen.

I juli publicerar Lantmännen sin skördeprognos, 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, en nyhet
som brukar vara av stort intresse.
Skördeprognosen baseras på en bedömd avkastning
som bygger på väderdata, nederbörd, temperatur
samt arealuppgifter för varje län, som lantbrukarna
i Sverige skickat in till Jordbruksverket. Även
historiska uppgifter, exempelvis avkastning 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 lantbrukarna har bärgat sin
skörd och resultatet har sammanställts.

Sverige behöver öka sin
självförsörjning
Coronapandemin har ökat insikten om betydelsen
av det svenska jordbruket och en fungerande
livsmedelskedja. Regeringen klassade i våras
livsmedelssektorn som en samhällsviktig verksamhet,
och förståelsen för att vi behöver öka den svenska
livsmedelsproduktionen växer. Den svenska skörden
är avgörande för Sveriges tillgång på livsmedel och
vår förmåga till självförsörjning. Vi bör öka andelen
svenskproducerad mat i Sverige.

Så här gör Lantmännen
sin skördeprognos

Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad
gäller volym och kvalitet. Lantmännen har en
stor kapacitet för mottagning, torkning och
lagring av spannmål och är väl förberedda för
att ta emot årets skörd på ett bra och säkert
sätt, trots pågående coronapandemi.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra
Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin,
bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska
lantbrukare och genom forskning, utveckling och
verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans
ansvar från jord till bord.

– Mikael Jeppsson
spannmålschef, Lantmännen
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Skördevolym per år, Sverige

Prognos: 6,1 miljoner ton
5-årssnitt: 5,9 miljoner ton
10-årssnitt: 5,6 miljoner ton

Enhet: miljoner ton
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Förra året blev skörden hela 6,7 miljoner ton, vilket var högre än femårssnittet. Skörden 2018 låg på rekordlåga 3,6 miljoner ton, orsakat av den mycket torra och varma
våren och sommaren, och en blöt höst 2017.

Årets skördeprognos, fördelning per gröda
2020 (prognos)
5-årssnitt

Enhet: miljoner ton
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Havreboom i år –

Mot framtidens jordbruk med
odlingsprogrammet Klimat & Natur

Inför skörd 2020 har de svenska lantbrukarna satsat
mer på havre och mindre på maltkorn. Lantbrukarnas
val av odlingsstrategier är kopplade till prisutveckling,
trender och förändrad efterfrågan - delvis som en följd
av coronapandemin.

Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för
framtidens jordbruk och innehåller konkreta och
klimatsmarta åtgärder. Programmet är ett viktigt
steg mot Lantmännens långsiktiga klimatmål och
en mer hållbar livsmedelsproduktion. Med åtgärder
som gynnar både lantbrukaren och miljön minskar
vi vårt klimatavtryck från odling av vete, råg och
havre. Dessutom hjälper programmet till att öka den
biologiska mångfalden.

svenska lantbrukare odlar för mer
gröt och mindre öl

Konsumtionen av havre-, råg- och vetebaserade
produkter, exempelvis havregryn, mjöl och pasta
är stor och efterfrågan i dagligvaruhandeln hög.
Efterfrågan på maltkorn har däremot sjunkit, då
inställda evenemang och nedstängda restauranger
i kölvattnet av pandemin har lett till minskad
ölkonsumtion världen över.
Havre, som bland annat används till havregryn, müsli,
granola, bröd och havrebaserade drycker, är en gröda
med stor utvecklingspotential, mycket på grund
av dess viktiga hälsofördelar. Från havre utvinns
också havreprotein och betaglukan, som har positiva
effekter på kolesterol och blodsocker.
Havre är en central gröda för det svenska jordbruket
och förutsättningarna att odla havre i Sverige är
mycket goda. Globalt finns det ett stort intresse för
svensk havre och exportmarknaden efterfrågar i
ökande omfattning svensk och finsk havre tack vare
vår världsledande kvalitet. Hög rymdvikt, ljus färg
och faktumet att havren är lätt att skala gör den
kvalitetsmässigt överlägsen.
Enhet: tusen hektar

Prognos: 185 tusen hektar
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Under 2020 förväntas totalt
drygt 60 000 ton vete, råg och
havre skördas inom Klimat &
Natur. Hittills i år har vi genom
programmet reducerat vårt
klimatavtryck från odlingen
med upp till 30 procent jämfört
med genomsnittlig odling 2015.

Lantbrukaren får bättre betalt
Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen
avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får
ersättning för de utförda åtgärderna. Åtgärderna som
genomförs ute på åkern för biologisk mångfald och
minskad klimatpåverkan kontrakteras enligt så kallad
massbalansprincip.

Vi hjälper kunderna att göra
hållbara val
För alla livsmedel märkta Klimat & Natur har
motsvarande volym odlats enligt programmet. På
så sätt kan våra kunder och konsumenter känna sig
trygga i att de investerar i verklig miljönytta när de
väljer Lantmännens produkter. Spannmålen som
odlas enligt Klimat & Natur är garanterat svensk.

Kriterier
Lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar
med de senaste av våra odlingsmetoder. Genom att
använda mineralgödsel med lägre klimatpåverkan (så
kallad BAT-gödsel), tillämpa precisionsodling och gå
kurser i sparsam körning reduceras klimatpåverkan
från odlingen. Nytt för i år, vilket har gjort att Klimat
& Natur reducerar klimatpåverkan med 30 procent
istället för tidigare 20 procent, är användningen av
fossilfria bränslen. Därtill kommer även åtgärder som
främjar den biologiska mångfalden, som till exempel
att lärkrutor ska anläggas. Ett nytt kriterium i år är
blommande zoner i fält, som främjar pollinerare och
nyttoinsekter.
Genom att revisioner genomförs på gårdarna
garanteras att samtliga kriterier följs.

Klimatneutralitet 2050
Klimat & Natur är en viktig del i Lantmännens
arbete för att driva omställningen till Framtidens
Jordbruk och skapa förutsättningar för en hållbar
primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart
tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.
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Resan mot skörd 2020
September: Fördelaktiga väderförhållanden i stora delar av landet gjorde
att Sveriges lantbrukare kunde så sina höstgrödor enlig plan. Detta
resulterade i en stor höstsådd, i synnerhet av vete och råg. Höstsådden
nådde dock inte upp till 2018 års rekordstora nivå.
December-februari: En mild vinter med mycket nederbörd var gynnsamt
för grödorna som kom ur vintern i ett gott skick.
Mars-april: Efter vintern torkade det snabbt upp på fälten. Vårsådden
startade vid normal tidpunkt i söder och relativt tidigt i mellersta Sverige
och kunde även den genomföras enligt plan. En ändrad efterfrågan på den
svenska och europeiska marknaden resulterade i att svenska lantbrukare
valde att så stora arealer av havre.
Maj: Efter vårsådden har mellersta Sverige fått stora mängder regn, i
synnerhet områdena runt Mälaren, medan det har varit torrt i de västra
och södra delarna av landet. I maj kom en frostknäpp som i vissa delar av
landet skadade rapsen.
Maj-juni: Grödorna uppvisade god skördepotential under våren. Under
försommaren var det torrt i stora delar av landet, 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.
Juli: Lantmännen prognosticerar att skörden i östra och mellersta delarna
av landet blir större än normalt, medan skörden i västra och södra delarna
förväntas bli lägre än normalt.
Augusti: I slutet av juli/under augusti påbörjas skörden, med start i södra
Sverige. Skörden levereras till Lantmännens mottagningar över hela
Sverige, eller lagras hemma på gårdarna. 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.

