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FÖRORD 
 
Lantmästarutbildningen är tvåårig universitetsutbildning vilken omfattar 120 högskolepoäng 
(hp). En av de obligatoriska delarna i denna är att genomföra ett eget arbete som ska 
presenteras med en skriftlig rapport och ett seminarium. Detta arbete kan t.ex. ha formen av 
ett mindre försök som utvärderas eller en sammanställning av litteratur vilken analyseras. 
Arbetsinsatsen ska motsvara 6,5 veckors heltidsstudier (10 hp).  
 
Jag är själv intresserad av förändringar vad gäller kostnader och intäkter i en ekologisk 
produktion jämfört med en konventionell produktion. I studien används ett fallföretag som är 
en typisk svensk familjegård med nuvarande inriktning konventionell mjölkproduktion. Är det 
möjligt att med ekologisk mjölkproduktion öka marginalerna. Eller är det högre kostnader i 
denna produktion som minskar marginalerna.  
 
Ett varmt tack riktas till handledaren Jan Larsson som kommit med sina synpunkter och 
åsikter under arbetets gång. 
 
 
Martin Melin har varit examinator  
 

Alnarp juni 2018  
 
 
 
 

Henrik Andersson  
(Lantmästarestudent) 
2018 
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SAMMANFATTNING 
En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att 
bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god 
djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör 
ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag 
på de flesta gårdar med ekologisk produktion. Med bättre lönsamhet än i den konventionella 
produktionen som är kantat med dåliga marginaler är detta intressant att studera. 
Regeringsbeslutet om livsmedelsstrategin har en stor betydelse då det där säger sig vilja ha 
mer ekologiska livsmedel (Bucht & Barr, 2017). 
 
Målet med denna studie är att få svar på om det finns en högre lönsamhet med ekologisk 
mjölk och växtodling, än konventionellt.  
 
Metoden som använts är en litteraturstudie kombinerat med en fallstudie. Fallföretaget består 
av en produktion med 70 mjölkkor plus rekrytering och 180 ha växtodling med konventionell 
produktionen. Detta fallföretag har varit utgångspunkten vid framtagande av kalkyler som 
beskriver såväl konventionell som ekologisk produktion. 
 
Resultatet för fallföretaget visar att det går att få ett högre netto i en ekologisk produktion med 
en kombination mellan mjölk och växtodling. Det ger ca 930 000 SEK per år.  
Att kombinera mjölk och växtodling ger alltså en god lönsamhet bl.a. eftersom gården kan 
producera sitt egna foder. Det är även visat i en känslighetsanalys att man kan ha betydligt 
lägre skördar än avkastning på mjölk jämfört med konventionell produktion för att få samma 
TB. Även det ekologiska bidraget som finns i ekologisk produktion ger en bättre total 
ekonomi men är ej nödvändigt för ekologisk produktion, för att ändå få bättre TB än 
konventionellt. Det har även visat att fallföretaget har möjlighet till att hålla höga 
omställningskostnader under en kort tid. 
 
För att minska kostnader i den ekologiska produktionen är det viktigt med att få fram foder 
med bra värden som har bra värden med protein, energi och NDF. Detta för att slippa inköp 
av dyrt proteinfoder. Försök som Spörndly & Spörndly (2013) har gjort visar att kostnaderna 
för fodret har en stor påverkan på lönsamheten i ekologisk mjölkproduktion. Detta innebär att 
gårdar med tillräcklig areal för foderproduktionen till djuren har mögligt till god lönsamhet.   
 
Svårigheten i rapporten har varit har varit att avgöra vad priset på grödor och mjölk kommer 
att vara framöver även nivåerna för avkastning på grödorna är svåra att uppskatta med 
tillräcklig trovärdighet. För mjölkavkastning finns det en stor spridning på detta bland landets 
producenter.  
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SUMMARY 
Numerous consumers demands more environmentally friendly food-production and better 
animal welfare today. This is a reason for the growing market of organic food market 
according to Ekoweb (2017), which generates an incentive towards organic production. 
Another reason towards organic production is the increasing sales of organic 
products.  (Jordbruksverket, 2018b). It is usually a higher coverage contribution on most 
farms with organic production. With better profitability than in conventional production that 
is lined with bad margins, this is interesting to study. The government's decision on the food 
strategy is of great importance when it States that it wants to have more organic food (Bucht 
& Barr, 2017). 
  
The aim of this study is to find out if there is a higher profitability of organic milk and crop 
cultivation than conventional. 
  
The method used is a literature study combined with a case study. The Business case consists 
of 70 milk cows plus recruitment and 180 hectares of plant production with conventional 
production. Business case has been the starting point for calculating both conventional and 
organic production. 
  
The result for the case company shows that a higher net can be obtained in organic production 
with a combination of milk and crop cultivation. The profit is about 930,000 SEK per year. 
Combining milk and plant cultivation therefore gives a good profitability, among other things. 
because the farm can produce its own feed. It has also been shown in a sensitivity analysis 
that you can have significantly lower crops than yield on milk compared with conventional 
production to get the same TB. Even the organic contribution in organic production provides a 
better overall economy but is not necessary for organic production to get better TB than 
conventional. It has also shown that the casualty company has the potential to maintain large 
conversion costs for a short period of time. 
  
In order to reduce costs in organic production, it is important to obtain good value foods that 
have the right levels of protein, energy and NDF. This is to avoid the purchase of expensive 
protein food. Experiments that Spörndly & Spörndly (2013) have done shows that the costs of 
the feed have a major impact on the profitability of organic milk production. This means that 
farms with sufficient area for food production to the animals have possibility to good 
profitability. 
  
The difficult has been to decide what the price of crops and milk will be in the future. Even 
the yields on crops are difficult to estimate with sufficient credibility. For milk yields, there is 
a large spread among this country's producers. 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Den ekologiska försäljningen är just nu trendigt för konsumenten vill ha nyttig och 
miljövänlig mat. Detta gör att den slår nya försäljningsrekord varje år. 2017 såldes det 
ekologiska varor för 27,9 miljarder sek (Malm, 2018). Detta gör det dels intressant men även 
för att det finns en merbetalning, det ger en ökad omsättning på gården. Det gör att det kan 
finnas en förhoppning att öka marginalerna, och det i sin tur kan leda till ett ökad TB  
(täckningsbidrag).  
 
Detta kan tyckas fel att det tas ut en högre/mer lön när företagaren får högre omsättning. Med 
högre marginaler kan företagen betala av investeringar snabbare och bli ett mer intressant 
företag att satsa på i framtiden.  
 
För ca 5 år sedan bröts trenden med en konstant ökad efterfrågan på ekologisk mjölk. Med 
beaktning på den ökning som hade varit de tidigare åren blev det då för mycket ekomjölk. För 
många gårdar ställde om och detta ledde till ett prisfall. Detta var då, och nu är prisglappet 
större igen och, som det verkar, finns nu det pris glapp som behövs för lönsamhet med 
ekologisk mjölk. Att regeringen har som mål att den offentliga sektorn ska äta mer ekologiskt 
gör detta intressant (Bucht & Barr, 2017). Men det kräver att marginalerna finns för ekologisk 
produktion. Samtidigt har dagligvaruhandeln ökat sin ekologiska försäljning. Detta beror 
mycket på att konsumenterna fått upp ögonen för att det ska vara miljövänligare. Samtidigt får 
djuren gå ute mer på bete, vilket leder till att konsumenten får en god känsla för detta 
(Näsholm, 2015).   

Mål 
Målet är att med denna undersökning är att visa hur man kan kalkylera lönsamhet vid 
övergång från konventionell till ekologisk produktion i ett mjölkföretag samt mer specifikt 
komma fram till ett resultat om det finns en tillräcklig marginal i ekologisk mjölkproduktion 
som leder till att det använda fallföretaget kan öka sina löneuttag samt marginaler. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för att få lönsamhet i att övergå 
från konventionell till ekologisk mjölkproduktion. 

Avgränsning 
Studien är avgränsad till att undersöka ett fallföretag med 70 årskor plus rekrytering och 180 
ha växtodling. Arbetet har varit att ta reda på kostnadsskillnaderna i den ekologiska och den 
konventionella produktionen, och ej på kostnaderna i samband med omläggningen. 
Huvudsakligen är mjölkproduktionen men inkluderar även växtodlingen. I de ekologiska 
kalkylerna är det mer schablonvärden. Det är ej räknat med eventuella ombyggnader av stallar 
som kravregelverket kan kräva 
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LITTERATURSTUDIE 
Marknad 
Enligt Ekoweb (2017) började den ekologiska mjölkmarknaden i Sverige runt 2012 att 
expandera mycket, men samtidigt hade det skett omställningar av gårdar till ekologisk 
mjölkproduktion i stor skala, vilket resulterat i att utbudet har varit större än efterfrågan. Det 
råder en positiv marknad för ekologiska produkter, eftersom efterfrågan på ekologiska 
produkter är högre än produktionen (Jordbruksverket, 2018b). Under 2017 bedöms den 
ekologiska marknaden komma att växa med cirka 15 % (ca 4 miljarder SEK). Fram till år 
2025 spås det att denna marknad kommer att växa med 45,5 % av livsmedelsförsäljningen, en 
ökning från 25,4 % år 2016 (ibid).  

Livsmedelsstrategi 
Regeringen har beslutat att till år 2030 öka den ekologiska produktionen genom att 
konsumtionen och exporten ska öka. Detta ger stora möjligheter till att det kommer att behöva 
producera mer ekologiska livsmedlet för att täcka efterfrågan. Regeringens mål är att 30% av 
jordbruksmarken ska vara ekologisk. Dessutom vill regeringen att 60% av livsmedlen i den 
offentliga sektorn ska vara ekologiskt. Detta ska genomföras med stöd från Jordbruksverket 
kommer att ge företagen hjälp med ökande kostnader vid ekologisk produktion (Bucht & 
Barr, 2017). 

Regler i ekologisk mjölkproduktion 
Enligt Krav (2014) ska kalvar i ekologisk mjölkproduktion ha helmjölk upp till 12 veckor, 
mot konventionell produktion där det är mjölk upp till 8 veckor. I den ekologiska 
produktionen är det helmjölk till kalvar och inte mjölkpulver. Djuren ska flyttas minimalt 
mellan olika besättningar eller gårdscentrum, för att minska behovet av medicinförbrukning. 
Detta dels på grund av att möjligheten att ge medicin i förebyggande syfte som i 
konventionellt inte får göras, dels att det är dubbla karenstider mot konventionell produktion 
(Krav, 2014).   
 
Det är 6 månaders karens för omställning av mjölkdjur, 12 månader för köttdjur dock max ¾ 
av djurets livstid (Jordbruksverket, 2018a). Under omställningstiden ska utfodras med minst 
50 % kravproducerat foder. Vid inköp av djur till produktionen i avelsyfte, får det vara 10 % 
inköpta djur, baserat av antalet kor, inräknat med antalet dräktiga kvigor i besättningen 
(Jordbruksverket, 2018a).  
 
Mjölkkorna ska enligt Krav (2018a) äta minst 6 kg ts per dag från betet och vara ute minst 12 
timmar per dag, under betessäsong. Kalvar mellan 4 till 6 månader ska ha tillgång till en hage 
med skydd som är i form av träd eller hydda, medans kalvar över 6 månader ska beta. Kalvar 
som är födda i augusti behöver ej släppas ut under utevistelseperioden (Krav, 2018a). Beten 
för djur som ej är mjölkkor alltså kvigor och stutar ska vara mark som är klassad som kod 
52(betesmark inte åker) enligt Jordbruksverket. Även permanenta vallar som inte brutits på 10 
år räknas hit (Krav, 2018a) 
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Djur som ska semineras, sinläggas alternativt dräktighetsundersökas kan 2 veckor innan detta 
vara inne och behöver ej vara på bete. Detta gäller även för djur som ska födas upp till slakt 
eller om risk för rovdjursangrepp föreligger samt vid otjänligt väder. I Götalandsregionen får 
djur som ska slaktas innan den 15 juni hållas inomhus medans i Svealand samt 
Norrlandsregionen gäller datumet 1 juli för inomhusgående djur innan slakt (Krav, 2018a). 
 
Krav (2018a) kräver att kalvar ska dia minst 24 timmar, vid behov är det godkänt att 
stödutfodra med nappflaska. Sondmatning är ej tillåtet som i den konventionella 
produktionen, dock får det göras vid sjukdomsfall eller med svaga kalvar. Kalvarna ska ha 
mjölk fram tills 12 veckors ålder. De ska dricka i en naturlig ställning efter att kalvarna slutat 
dia på korna. Detta innebär att de diar via en konstgjord spene. För att tillfredsställa sugbehov 
ska napphinken hänga kvar en stund efter att kalvarna druckit upp mjölken. Avvänjning från 
mjölk får ej börja innan 11 veckors ålder. Grovfoder samt kraftfoder till kalvarna ska anpassas 
under mjölkperioden (Krav, 2018a).  
 
Kalvar i ekologisk produktion ska gå i grupp, får hålla dem ensamma i en vecka och sedan är 
det gruppvis. Vid sjukdom får djuret vara ensam. Det ska då ha tillgång till en yta som är 
sammanlagt av två stycken ensamboxar. 
I lösdriftsystem ska djur ha varsin liggplats, samma som konventionell (Jordbruksverket, 
2018a) 
 
Mjölkkor och rekryteringsdjur ska ha minst 60% av fodret från den egna gården eller en gård i 
samverkan. Kraftfoderandelen i foderstaten får max vara 40 %. Under de tre första månaderna 
i laktationen är det max vara 50 % kraftfoder. Kraftfoderandelen till kalvar upp till 6 månader 
får högst vara 40 % kraftfoder vid övergång från mjölkutfodring till normal foderstat. 
Kraftfoderandelen i foderstaten beräknas efter torrsubstansen i fodret (Jordbruksverket, 
2018a). Det är fri tillgång till grovfoder, då det är viktigt för att få ett minskat kraftfoderintag. 
Halm får enbart utfodras tillfälligt till exempelvis vid sinläggning (Krav, 2018a).  
 
Mjölkens ureahalt är viktigt att ha koll på då denna kan skifta mycket i den ekologiska 
produktionen. Denna ska ligga mellan 2,5–5,5 mMol per l. Om värden är avvikande vid 
enstaka tillfälle är detta fortfarande godkänt. Vid större avvikelser vid flertalet är det behov av 
att justera foderstaten. vanlig händelse vid betessläpp (Krav, 2018a). 

Ekologiskt och konventionell mjölk 
Näsholm (2015) menar att ekologisk mjölk och dess kvalité samt näringsinnehåll, är viktigt 
för konsumenten. Ekologisk mjölk är en stor del av den ekologiska livsmedelsförsäljningen. 
Men det finns inga större skillnader på näringsämnena i den ekologiska eller konventionella 
mjölken men då det är en större grovfoderandel i den ekologiska mjölken. Borde det finnas en 
risk för sämre hållbarhet på mjölken, med beaktning med att det skulle finnas en risk för 
oxidation. Enligt Näsholm (2015) finns det ingen skillnad på smak mellan ekologisk och 
konventionell producerad mjölk. Det som kan väga upp att konsumenten köper det är en 
annan typ av djurhållning i den ekologiska produktionen då det är större krav på utevistelse 
och andra lagar kring stallbyggnaderna (Näsholm, 2015). 
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Fett- och proteininnehåll 
Jordbruksverket (2017) skriver att med små medel kan man påverka proteininnehållet i den 
ekologiska mjölken. Många gårdar har sett en skillnad i proteininnehållet när djuren äter 
100% ekologiskt foder. En anledning till detta ör att det är mindre mängder kraftfoder och det 
ger detta en lägre nivå med protein i mjölken. För att påverka detta kan det ges mer spannmål 
och mer grovfoder med högre energiinnehåll och även majsensilage (Jordbruksverket, 2017).  
 
Fettet påverkas mycket av fibrerna i fodret. I foderstaten vid en ekologisk produktion ges 
högre nivåer av grovfoder. Detta ger ett lägre fettinnehåll eftersom det är mer klöver- eller 
gräs-andel i det ekologiska grovfodret i jämförelse med den konventionella, där det är mer 
koncentrat i foderstaten. Oavsett hur mycket korna betar på sommaren är fetthalten lägre än 
under vintermånaderna. Eftersom betet oftast är färskare innehåller det ämnet CLA och det 
ger en minskad produktion av fett (Jordbruksverket, 2017). 
Med högre halter av fett och protein stiger avräkningspriset eftersom det är 
betalningsgrundande. Det gör att det är lönsamt samtidigt som det ska vara kvantitet också, 
men samtidigt även kvalité. Tillägg för mjölk var den 23 mars 2018 följande för fett per kilo 
är 52,75 SEK och proteintillägget är 58,02 SEK per kilo jämfört med den konventionella är 
det 36,05 SEK per kilo för fett och för protein är det 39,66 SEK per kilo (Schönning, 2018). 
Detta gör att kostnader för ett dyrare ekologiskt kraftfoder kan löna sig, då det ger högre 
halter av fett och protein i mjölken. Om det utfodras med för mycket koncentrat i en ekologisk 
produktion för att uppnå högre halter med fett och protein i mjölken kan det bli dyrt då 
koncentratpriserna är högre i en ekologisk mjölkproduktion. Men detta kan vara en lönsam 
affär i en konventionell produktion (Persson 2018).  

Omställningsgårdar 
Stabby gård i Uppsala ställde om från konventionell till ekologisk produktion efter en 
expansion med mark och för att få ett större täckningsbidrag samt att sönerna skulle få 
möjlighet att vara med i företaget. Stabby gård ställde om växtodlingen 2004 på våren och 
djuren mars 2005. De låg på ca 50% självförsörjningsgrad av foder vid omställningen och 
detta är en nivå som företaget tyckte var för låg (Äng, Roempke, Odensten, & Andresen, 
2010). Efter mer markköp har de en självförsörjningsgrad på ca 90%. Betesarealen som 
används till mjölkkorna är mest åkerbeten, det ger ett stort betesutnyttjande. Stabby gård 
planerar mycket kring beten. Ungdjur har de som mål att släppas på parasitfria beten då det ej 
finns möjligheter att medicinera mot detta. På samma sätt som i konventionell produktion. 
Mjölkavkastningen har minskat vilket är något som måstes beräknas med (ibid). 
 
Vid omställning av Jällaskolan i Uppsala kommun konstaterades det att ett stort bekymmer är 
behov av att överlagra gödsel för att få en spridning vid rätt tidpunkt för en optimal utnyttja 
stallgödseln. Vårspridning av stallgödsel är för att undvika att kväve läcker ut som inte tas 
upp av växten på hösten.  
Att ha tillräckligt med areal kring gården för beten är en huvudsak för att kunna lyckas med 
denna typ av omställning då det behövs ca 0,15–0,2 ha mark / ko med beten vid torra 
förhållanden på sommaren. För att få ha en mindre areal/ ko löses detta med att ha en 
bevattningsanläggning till betesmarkerna (Meurling, At el, 2017). 
 
Enligt Karlsson och Nilsson (2009) är det viktigt att ha tillräckligt med åkermark för att få en 
god lönsamhet i den ekologiska produktionen, annars blir det höga kostnader för foder, 
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eftersom koncentratfoder är dyrt. De anser att det är svårt att räkna på vad mjölkpriset 
kommer att vara i framtiden, då detta påverkar ekonomin mycket. Vidare har de räknat med 
ca 2000 kg ECM sämre än den nuvarande produktionen i sin rapport. Det är betydligt högre 
lönsamhet i ekologisk produktion jämförelse med konventionell produktion eftersom ett 
generellt mjölkpris på 2,8 kr/kg för konventionell mjölk, jämförelse med 4,1 kr/kg för det 
ekologiska förhållningsättet (Karlsson & Nilsson, 2009). 

Tankar kring omställning av mjölkproduktion 
Enligt Palsander och Wiman (1997) bör en ekologisk mjölkproduktion ha ett sänkt behov av 
att använda mediciner, eftersom att det ej är lika hög avkastning per ko i denna typ av 
produktion. De flesta gårdar tjänar in omläggningskostnaderna på 20 år. De gårdar som på 
kortast tid tjänar in det, är de gårdar som drivit produktionen med minimal 
handelsgödselanvändning samt kemiska medel. Dessa kan även uppnå en så kallad 
”omläggningsintäkt” jämfört med de som driver en intensiv konventionell produktion då 
dessa har en dyr omläggningskostnad. Börjar man med foderstater med lite kraftfoder och 
mycket grovfoder minskar kostnaderna för omläggning då kornas påverkan blir minimal 
eftersom de är vana vid denna typ av foderstat, kan en minskning av mjölkproduktion 
minimeras (Palsander & Wiman, 1997). 

Skillnad från gård till gård 
Enligt Ahlqvist och Wahlström (2015) är framgång med ekologisk produktion mycket 
beroende på förutsättningarna. Det handlar om det finns rätt förutsättningar med gödsel och 
åkermarksareal eller om exempelvis nyligen genomförda investeringar för konventionell 
produktion ger detta en stor skillnad på lönsamheten för ekologisk produktion (Ahlqvist & 
Wahlström, 2015).  
 
Det finns flertalet gårdar som kan få högre täckningsbidrag, påpekar Hägglund (2016). Flera 
gårdar ställer inte om till en ekologisk produktion, på grund av de fördomar som finns i den 
ekologiska produktionen i både utbildningsleden samt brukarleden (Hägglund, 2016). 
 
Länsstyrelsen (u.å.b) påpekar att det är viktigt med att skilja på att från gård till gård får 
väldigt olika ekonomiska utfall för att ställa om till en ekologisk produktion. detta eftersom 
det blir en fråga i en mjölkproduktion kring hur beten samt vad det för finns för 
avkastningsmöjligheter på markerna.  

Ekologisk ger chans till högre lönsamhet 
En ökad lönsamhet är möjlig i ekologisk produktion enligt Åkesson (2017) då det enligt 
kalkyler från LRF går att öka sitt löneuttag från ca 110 kr/timme till ca 385 kr/timme. Detta 
gör att ekologiska producenter har möjlighet till att få ut mer lön. De menar vidare att med en 
tillräcklig areal per ko leder till en ökad lönsamhet på djurgårdarna eftersom gårdarna kan 
producera sitt egna foder till djuren. Om gårdens areal är för låg, kan en minskning av 
djurantalet på ca 15 % behöva genomföras, vilket kan göra att ekonomin förbättras då de 
återigen kan producera eget foder till djuren (Åkeson, 2017).  
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Ogräs och skadegörare  
Enligt Krav (2018b) är det viktigt med vall i din växtföljd för att effektivt bekämpa ogräs 
eftersom det ger en avslagning flera gånger om året och ger det en minskad risk för att 
ogräsen hinner att fröa. Detta gör att fallföretaget med ekologisk växtodling med vall, kan få 
stora fördelar samt i en kombination med stallgödsel från korna får en god växtodling (Krav, 
2018b).  
 
Enligt Jordbruksverket (2017) är det svårt att odla en ekologisk raps risker på grund av brist 
på kemiska medel. För att undvika problem med rapsbaggar, som har blivit ett större problem 
men åren bör rapsen ha en snabb utveckling på våren. Detta förebyggs med att etablera rapsen 
tidigt samt att gödsla rikligt på hösten. Vidare menar Jordbruksverket (2017) att det är svårt 
med att bekämpa tex spillsäd i en ekologisk produktion därför behövs det bra förfrukter som 
tex en baljväxtrik vall samt att man får en bra förfrukt till vallen (jordbruksverket, 2017). 

Eget foder god ekonomi 
Enligt Jordbruksverket (2016 a) är den största påverkan av det ekonomiska utfallet i den 
ekologiska produktionen färskt vallfoder med goda näringsvärden som ger en god ekonomi på 
gården. De menar vidare att betet i den ekologiska produktionen, kan vara det enda som 
djuren fodras med av grovfoderandelen under betessäsongen. Att producera eget protein från 
gården leder även till en minskad övergödning. Detta sker vid importerat konventionellt foder. 
En odling av spannmål och baljväxter i kombination ger stor odlingssäkerhet. Att odla ärter 
och åkerböna är bra vid rätt odlingsförhållanden, men lupin är ett intressant alternativ för 
södra Sverige med lätta jordar samt att det är ett varmare klimat (Jordbruksverket, 2016a).  
 
Vidare resonerar Jordbruksverket (2016a) att vid en foderstat med spannmål och 
proteingröda, är behovet ca 10–15 kg torrsubstans vallfoder/dag. Detta visar att med rätt 
kvalité på vallfoder kan kostnaderna för foderstaten minska. Vid skördesystem med tre 
skördar /år är den första skörden energirik, andra skörden fiberrik samt tredje skörden 
proteinrik. Detta ska då helst blandas tillsammans med exempelvis helsädesensilage. Detta 
gör att du har möjlighet att utnyttja de olika näringstopparna till en god foderstat. Vid hög 
avkastning på korna (> 50 kg/dag) behövs värmebehandlat soja eller raps (Jordbruksverket, 
2016a)  
 
Grödor som ej är kvävefixerande beräknas att minska vid en ekologisk produktion eftersom 
det ej kan tillföras tillräckligt med kväve till grödorna. För att motverka detta är växtföljden 
direkt beroende av grödor som fixerar kväve samt mellangrödor. Det leder till en mer extensiv 
produktion jämförelse med konventionell produktion som är mer intensiv (Länsstyrelsen, 
2017) 
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Priser  
Tabell 1. Priser på producerade råvaror 
 
Produkt                   Pris vid försäljning av         Pris vid försäljning av 
                                Ekologiska varor                 konventionella varor             
Höstvete Kvarn           3 kr/kg                     1,5 kr/kg 
Maltkorn                  3,1 kr/kg                                   1,55 kr/kg 
Foderkorn                2,6 kr/kg                                   1,44 kr/kg 
Foderhavre              2,8 kr/kg                                    1,25 kr/kg 
Höstoljeväxter         8,2 kr/kg                                      3,4 kr/kg 
Åkerböna                 3,7 kr/kg                                    1,62 kr/kg 
Vallensilage           1,25 kr/kg                   1,05 kr/kg   
Mjölk                       3,2 kr/kg                                      4,2 kr/kg   

Omarbetad efter (Bergström,2018).  
 
Det finns ett stort glapp mellan de ekologiska och konventionella priserna medan för mjölken 
är det ett generellt mindre gap samt att vallen har ett ännu mindre gap. 
Ekoweb (2016) menar att priserna på grödor har stigit mycket de senaste åren då det har blivit 
en brist på dessa varor.  

Stöd 
Stöden enligt Jordbruksverket(2016b) är uppdelade i olika områden i Sverige. I vissa områden 
utgår det kompensationsstöd, det ger ett högre bidrag/ ha. Detta baseras på gårdens djurtäthet 
som gör att gården kan öka sina intäkter med mer djur/ha. Vid kompensationsstöd försvinner 
vallstödet. Som ekologisk producent får du 1500 kr /ha för spannmål, oljeväxter och 
proteingrödor. För djur får du 800 kr/ ha. Sedan tillkommer också det vanliga gårdsstödet med 
2500 kr/ha, men inget extra stöd för vallodling i ekologisk produktion. Detta gör att 
växtodlingsgårdar med inriktning på spannmål, oljeväxter samt trindsäd får högre ersättningar 
(Jordbruksverket, 2016b). Denna ersättning finns för att värna om den ekologisk produktionen 
samt att öka den ekologiska produktionen. För att få detta stöd behöver 
gården/stödmottagaren ha en certifierad ekologisk produktion (Jordbruksverket, 2016b).  
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MATERIAL  
Fallföretag 
Denna rapport tillämpas på ett fallföretag som består av ca 70 årskor som producerar 11 000 
kg ECM/ år. Dessa är konventionella och producerar ca 2500m2 gödsel om året inklusive 
rekrytering ca 56 st kvigor. I kalkylerna är det räknat med 28 kvigor eftersom de är baserade 
på två år. Tjurar föds upp till 2 månaders ålder som säljs via förmedling.  
Mjölkkorna mjölkas i system med robot och lösdrift. Kvigor och rekryteringsdjur går dels på 
spaltboxar samt liggsänger. Detta medför kostnader vid en eventuell omläggning med att ta 
bort spaltboxarna, då detta ej är godkänt enligt de kravekologiska reglerna. Ett alternativt är 
att lägga gummimatta på halva spaltytan (Krav, 2018a).  
Växtodling omfattar 180 ha åker där det odlas ca 30 ha vall, 30 ha raps, 11 ha åkerböna, 42 ha 
vete, 12 ha havre, 55 ha korn. Utöver detta är det ca 20 ha åkerbeten och 40 ha naturbete.  
 
Tabell 2. Skördenivåer 
 
Produkt           Konventionellt                    Ekologiskt 
Mjölkavkastning  10 000 kg ECM                  9500 kg ECM    
Höstraps                      4000 kg/ha             3000 kg/ha 
Åkerböna               4000 kg/ha             3000 kg/ha 
Foderhavre               5700 kg/ha             3800 kg/ha 
Maltkorn               5800 kg/ha             4200 kg/ha 
Foderkorn               5750 kg/ha             4100 kg/ha 
Höstvete               6000 kg/ha             4500 kg/ha 
Grovfoder/gräs         12 000kg/ha             9000 kg/ha 

 
Omarbetad efter (Andersson, 2018). 
 
Utnyttjanden av de näringsämnena som finns i stallgödseln som produceras på gården är 
viktigt att använda effektivt för att få en lönsam ekologisk produktion. Samtidigt ska den 
gödsel som vid behov köps in vara kostnadseffektiv. Det medför att det är viktigt att ta in 
rådgivning för att få en effektiv och lönsam växtodling, som nyttjar djurens gödsel effektivt. 
Samtidigt är det viktigt med att producera det foder som djuren har behov av. Fallföretaget 
ska odla allt foder för god lönsamhet. Det som kommer att behöva köpas in till djuren är 
mineralfoder.   
 
Detta skulle eventuellt göra att fallföretaget vid en ekologisk produktion kan bedriver en mer 
extensiv växtföljd än vad kalkylerna visar. Enligt tabell 6 finns det areal för att bedriva en mer 
extensiv växtodling för att tillexempel bekämpa ogräs.  
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Metod 
Metoden för att undersöka lönsamheten i samband med en övergång från konventionell till 
ekologisk mjölkproduktion är att samla fakta i en litteraturstudie och sedan tillämpa detta på 
ett fallföretag. 

Kalkylerna för både mjölk och växtodlingen är baserat på den konventionella produktionen 
som råder nu med dess kostnader på detta fallföretag. Det är sedan diskuterat med rådgivare 
samt säljare om priser och skördenivåer på grödor samt insatsmedel till den ekologiska 
produktionen.  
 
Det är efter detta gjort kalkyler i för den konventionella produktionen som råder på 
fallföretaget i nuläget. Efter detta har det gjorts kalkyler för den ekologiska odlingen. Priser 
på grödor samt skördar är framtaget men hjälp av Andersson (2018) & Bergström (2018). De 
ekologiska kalkylerna är sedan framtagna med hjälp av tidigare kalkyler från företaget med 
vissa siffror men en del siffror kommer från men vad det är för kostnader för insatsmedel från 
Länstyrelsen, (u.å.a) och  maskinkostnader kommer från Engqvist, et al., (2017).  
 
Enligt Hägglund (2016) skiljer det sig mellan olika gårdar beroende vilka förutsättningar som 
dessa har för att uppnå en högre lönsamhet i en ekologisk produktion. 
 
Kalkylerna är en jämförelse av kostnader och intäkter. De har sedan räknats ut vad djuren 
kommer att konsumera av de olika grödorna. Därefter har det räknats ut hur stor andel av 
arealen som ej kommer att användas för foderproduktion till djuren utan kan användas till att 
säljas som avsalugröda istället. Det är därifrån uträknat om det finns möjlighet att öka 
intäkterna med samma produktionsstorlek. 
 
Lönerna i kalkylerna är något högre än vad t.ex. HIR räknar med. Anledningen är att 
fallföretaget anser att det är nödvändigt om det ska vara aktuellt med en ekologisk produktion.  
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RESULTAT 
Marginalerna vid ekologisk produktion 
Enligt tabell 3 finns det ett betydlig högre täckningsbidrag (TB) med de ekologiska grödorna, 
då det ger 800 000 SEK mer i TB i jämförelse med konventionell växtodling trots att det är en 
minskad areal enligt tabell 3, efter att djurfodret är producerat. Den ekologiska mjölken ger 
också ett högre TB. Men det är ej lika stor skillnad på den ekologiska mjölken och den 
konventionella mjölken som det är med växtodlingen enligt tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanställning av TB 
 
                   Konventionell Produktion                          Ekologisk Produktion 
                 TB per enhet    Antal    Total TB              TB per Enhet   Antal        Total TB 
 
Mjölkko 11 643 kr 70 st 814 992 kr                      15 069 kr 70 st 1 054 820 kr 
Kviga 21 kr 28 st 585 kr  2 429 kr 28 st 68 002 kr 
Vall 1 851 kr 10 ha 17 740 kr  31 kr 0 ha 0 kr 
Havre 50 kr 3 ha 163 kr  3 441 kr 0 ha 0 kr 
Höstvete 497 kr 25 ha 12 628 kr  9 579 kr 25 ha 239 487 kr 
Foderkorn 467 kr 6 ha 2 964 kr  3 788 kr 2 ha 7 576 kr 
Maltkorn 600 kr 40 ha 23 996 kr  5 106 kr 38 ha 194 024 kr 
Höstraps 4 339 kr 30 ha 130 179 kr  13 971 kr 25 ha 349 286 kr 
Åkerböna -2 713 kr 11 ha -36 779 kr  803 kr 0 ha 0 kr 
TB    982 919 kr    1 913 915 kr 

 

 
I den konventionella produktionen enligt tabell 3 är det mer lönsamt med raps, maltkorn, 
höstvete samt vall. Mjölkkorna ger även ett bra TB i den konventionella produktionen. 
Åkerbönan får ett negativt värde och denna odlas enbart för att uppfylla kraven på ekologiska 
fokusarealen (Jordbruksverket 2018c). Till djuren är det kalkylerat med vad fodret kostar på 
marknaden och ej produktionskostnaderna för fallföretaget. Om det hade varit beräknat med 
TB som produktionskostnaderna för fodret är på fallföretaget. Hade djurens TB blivit högre 
eftersom det då hade varit lägre foderpriser än vad det är beräknat med då det är beräknat med 
marknadspriserna för att få rättvisa kalkyler. Vid ekologisk produktion kan ekonomin gynnas 
genom framtagande av eget foder som även påpekats i tidigare studie examensarbete 
(Karlsson & Nilsson, 2009).  
 
Produktionen av egen stallgödsel ger ett stort värde i växtodlingen eftersom detta säkrar upp 
gödselbehovet samt tillför billigare gödsel istället för att behöva köpa in ekologisk godkänd 
gödsel. Vid spridning av stallgödsel tillförs även mull till jorden som ger en god jordsturktur 
(Logardt, 2015). 
 
Bilaga 5–10 visar att även med en minskad avkastning per ha ger det en god ekonomi i den 
ekologisk produktion främst beroende på prisskillnaderna i den konventionella och ekologiska 
produktionen. Det räknas med en skördeminskning i den ekologisk produktion jämfört med 
den konventionella produktionen (Andersson,2018) (Bergström,2018).  
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Stöd  
Kalkylerna för grödor enligt tabell 5 visar att det finns goda täckningsbidrag för de flesta 
ekologiska grödorna. Detta visar att även utan det extra stödet för ekologisk odling går det 
ihop ekonomiskt, baserat på de priser som är för närvarande på råvarorna.  

Areal 
Tabell 4. Summering av areal kvar efter foderproduktion till djuren 
 
Sort                            Areal (ha) kvar konventionellt     Areal (ha) Kvar Ekologiskt 
Bete 0 0 
Vall 10 0 
Höstvete 25 25 
Foderkorn 6 2 
Maltkorn 40 38 
Foderhavre 3 0 
Höstraps 30 25 
Åkerböna 11 0 
Summa (ha)  126 90 

 

 
Tabell 4 visar att det produceras tillräckligt med foder på fallföretaget både i konventionellt 
och ekologiskt. Detta eftersom det finns areal kvar till att sälja grödor. För i den ekologiska 
produktionen är det krav enligt kravregelverket att det måste produceras minst 60% foder på 
gården och detta uppfyller alltså fallföretaget (Jordbruksverket 2018a). 
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Känslighetsanalys för fallföretaget med ekologisk 
produktion 
Tabell 5 är en känslighetsanalys där följande olika parametrar är beräknade. 
 
I mjölkproduktionen är det lagt på ett schablonvärde i den ekologiska produktionen med 0,25 
kr/kg ECM som täcker inkomstbortfall under omställningstiden. Kostnaden för omställningen 
är utslagen på 10 år (Palsander & Wiman, 1997). Känslighetsanalysen har sedan gjorts med 
både pris och avkastning för att uppnå samma TB som konventionell produktion. Som 
framgår i tabell 5 blir resultatet med dessa förutsättningar på fallföretaget att den producerade 
mjölkmängden kan vara 18 % lägre i ekologisk produktion för att uppnå samma lönsamhet. 
 
För att beräkna känslighet i växtodlingen är det inlagt ett schablonvärde på 1 259 kr/ha för 
omställning för att klara den högre kostnaden för utsäde samt en lägre inkomst under två år. 
På grund av att lantbrukaren får avräkningspriset för konventionellt på grödor under de två år 
som omställningstiden är och ej för ekologiskt, men har kostnader som i ekologisk 
produktion. Omställningskostnaden under dessa två år är sedan fördelat med 6 % ränta och en 
avskrivning på 10 år. Känslighetsanalysen har sedan gjorts för att se nödvändigt merpris på 
ekologiskt respektive hur mycket lägre skörd den ekologiska produktionen tål för att uppnå 
samma lönsamhet som konventionell. Resultatet är att avkastningen i fallföretagets ekologiska 
produktion kan vara 43 % lägre än konventionell för att uppnå samma lönsamhet alternativt 
att det krävs i genomsnitt 44 % högre avräkningspris. 
 
Behov av stöd är beräknat så att alla bidrag som är kopplat till den ekologiska produktionen är 
borttaget på de ekologiska kalkylerna. Sedan är så mycket av detta som behövs för att få 
samma TB som konventionell produktion återlagt. Enligt tabell 5 visar det att det ej behövs 
något bidrag av denna typ. 
 
Den maximala omställningskostnaden är baserat på TB differens mellan ekologiskt och 
konventionell produktion som framgår i tabell 3. Det är här redovisat vad fallföretaget kan ha 
för maximal omställningskostnad under en period på fem år med 6 % ränta, dvs om man har 
en omställningskostnad på drygt fyra miljoner kronor och skriver av detta under fem år och 
belastar med 6 % ränta så kan resultatet från fallföretagets ekologiska kalkyler försämras 
831 406 kr/år. . 
 
Tabell 5 Känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalys för att få samma TB i ekologiskt som konventionell 
nuvarande drift  

Värdefaktor 

Minskning genomsnitt av skörd i ekologisk produktion    43 %  
Minskning av avkastning i ekologisk mjölkproduktion   18 % 
Behov av högre pris på ekologiska grödor i genomsnitt  44 % 
Behov av högre pris på ekologiska mjölken 28 %  
Behov av stöd som är kopplat till ekologisk produktion 0 % 
Maximal omställnings-kostnad (5 år, 6% ränta) 4 157 031 kr 

831 406kr/år  
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Tabell 5 visar att det inte behövs något extrastöd för ekologisk produktion för få högre TB än 
konventionellt. Detta baserat med nuvarande priser på avsaluprodukter enligt tabell 1 samt de 
avkastningsnivåer det är beräknat med enligt tabell 2. Skördarna på grödor kan sjunka 
betydligt mer än avkastningen för mjölken som har mindre marginal. Avkastningsminskning i 
den ekologiska mjölkproduktionen har en större betydelse än vad priset på mjölk har för 
påverkan. I växtodlingen är det väldigt lite skillnad i känsligheten mellan behov av högre pris 
eller lägre skörd för att få upp samma TB som konventionellt. Man kan även tänka sig högre 
omställningskostnad och i detta fallet är de utslaget på fem år. Det är viktigt att beakta att 
dessa parametrar är för fallföretaget. 
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DISKUSSION 
En gård som bedriver ekologisk produktion har kanske inte högre lönsamheten än en 
konventionell. Däremot om den ekologiska producenten kan producera eget foder till djuren, 
och inköp består till exempel enbart av mineraler blir det en god ekonomi i produktionen.  
 
Frågeställningen var om det kunde uppnås högre marginaler och få ut högre lönsamhet i den 
ekologiska produktionen. Jag anser att frågan är besvarad eftersom det finns högre marginaler 
och ett högre täckningsbidrag i den ekologiska produktionen och då framförallt på 
växtodlingen. Detta kan då tyckas att det endast borde vara växtodling och inga djur på 
ekologiska gårdar, djuren gör att det är möjligt att få stallgödsel samt en växtodling med vall 
då detta har betydelse i den ekologiska produktionen eftersom vallen är en bra ogrässanerare 
(Krav, 2018b). Detta har även påvisats i Åkesons (2017) att de ekologiska gårdarna med 
mjölk har kunnat få högre lönsamhet. Detta visas även i denna studie eftersom 
täckningsbidraget är högre i den ekologiska produktionen totalt. 
 
Enligt Länsstyrelsen (u.å.b) varierar resultaten från de ekonomiska beräkningarna från gård 
till gård. Det gör att det är svårt att påvisa om nettot på andra gårdar också skulle vara lika. 
Kalkylerna är baserade på de kostnaderna som existerar på fallföretaget och är genomsnittliga 
siffror för de olika grödorna eftersom att de odlas på olika fält år från år, samt att fälten ligger 
längre bort eller på närmare avstånd från gården samt att fältstorleken varierar. 
Djuren kan vid behov, då grovfodret får dåliga värden i den ekologiska produktionen med 
beaktade på protein och energi, behöva kraftfoder. Detta leder till högre kostnader, i 
jämförelse med att producera eget foder. I kalkylerna är det räknat med att det behövs köpas 
in koncentrat i den ekologiska produktionen. Om inköp av koncentrat ej behöver genomföras 
ger detta extra marginaler som påverkar lönsamheten. 
 
En stor osäkerhetsfaktor är givetvis skördenivåer i de olika grödorna som odlas. 
Skördenivåerna i den konventionella odlingen är dokumenterade data från gården. Detta har 
även diskuterats i Karlsson & Nilsson (2009) studie. Skördenivåerna enligt tabell 2 i detta 
arbete är baserade på vad Andersson (2018) uppger samt vad de närliggande gårdarna har 
påpekat. Denna faktor skulle kunna undersökas mer samt vad de närliggande gårdarna har 
kostnader runt sin växtodling och djurproduktionen.  
 
Priser på både mjölk och grödor är svåra att förutsäga då de ekologiska priserna på grödor har 
stigit de sista åren men den ekologiska mjölkens pris har haft svårare att stiga. En 
osäkerhetsfaktor är om de ekologiska priserna på spannmål är höga just nu för enligt Ekoweb 
(2016) steg priserna på grund av brist 2016. Kommer de då att vara på denna nivå eller 
kommer de att gå ner igen. Det ekonomiska resultatet påverkas stort av de rådande priserna på 
spannmål och detta gör att det svårt att kalkylera på. Även mjölken är en stor 
osäkerhetsfaktor för det var få som trodde att det konventionella priset skulle vara under 2,5 
kr/kg då detta blev fallet ändå. Det ekologiska priset bör nog kunna räknas med att vara över 4 
kr/kg. Sedan visar känslighetsanalysen att det finns en marginal med 28 öre för att mjölkpriset 
skulle kunna vara lägre än 4,2kr/kg ECM ekologiskt. 
 
Att basera kostnader på fallföretaget som finns är en säker metod. En faktor som kunde 
studerats närmare är vad de ekologiska producenterna i närheten av fallföretaget har för 
kostnader för sin mjölk- samt växtodlingsproduktion. Enligt min åsikt hade detta gett mer 
säkra siffror i den ekologiska produktionen istället för att basera en del på generella kalkyler.  



22 
 

 
Regler för krav är ej beaktat i denna studie eftersom ytan där kvigor är, ej är godkänt enligt 
regelverket. Detta medför merkostnader vid en omläggning. Dessa kostnaderna för en 
omläggning är väldigt svåra att uppskatta är ej medräknade i denna studie. Kostnaderna som 
ökar är att eventuellt på grund av minskade skördar vid omställningsperioden, då det ej får 
köpas in konventionell gödning. Det kommer att krävas inköp av godkänd ekologisk gödning. 
Den tiden som djuren måste ställas om innan gården får ekotillägget på mjölken gör det svårt 
ekonomiskt, då producenten 6 månader innan behöver köpa in ekologiskt koncentrat om 
produktionen kräver detta, vilket kommer medföra högre kostnader. Om det innebär det 
betydligt högre kostnader. Detta gäller även om producenten i dagsläget producerar foder 
enligt regelverket. 
 
Det är ej beräknat med större lagring av gödsel som det skulle finnas behov av för att undvika 
spridning av stallgödsel på hösten. Det ger sämre utnyttjande av kväve än vad vårspridning i 
vallarna ger. Detta diskuterades vid omläggning av Jällaskolan (Meurling, At el, 2017). Det 
visar sig att det skulle behöva byggas gödselbrunnar för bättre utnyttja näringen i gödseln. 
 
Grödorna är olika svåra att odla till exempel raps där täckningsbidraget är högt. Rapsen är en 
gröda som är svår att odla på grund av att den ej får bekämpas med kemikalier. En anledning 
till att behöva bekämpa rapsen med kemikalier är att behovet av att ta bort rapsbaggar 
exempelvis. (Jordbruksverket, 2017). Även att etablera raps efter t.ex. korn kan ge mycket 
spillsäd som kommer efter att kornet har skördats. I en konventionell produktion kan det 
bekämpas. I ekologisk produktion är det kanske behov att etablera raps efter vall alternativt 
träda. Detta skulle då eventuellt leda till en mer extensiv växtodling än vad tabell 3 och 4 
visar. 
 
Med en växtodling som ger mer skörd/mer areal än vad djuren konsumerar leder till en brist 
på näringsämnen till arealen eftersom stallgödseln ej räcker till. Konsekvensen av detta gör att 
fallföretaget får köpa in NPK- gödsel. Det finns tillexempel som pelleterat eller hönsgödsel. 
Detta gör att fallföretaget kan få en växtnäringsbalans på arealen även vid en ekologisk 
produktion. Fallföretagets markareal per djur gör att även vid en konventionell produktion 
behövs NPK- gödsel.  
 
Känslighetsanalysen i tabell 5 visar att man kan klara betydligt lägre skördar än vad som är 
beräknat i tabell 2. Detta gör att får man upp skördarna i ekologiskt mer än vad tabell 2 visar, 
om priserna på ekologiska varor skulle sjunka kan man ändå få en god ekonomi för 
fallföretaget.  Det visar återigen att det finns betydligt större marginaler med växtodling med 
beaktning på pris och avkastning jämfört med samma parametrar för mjölkproduktionen. 
Därför kan det vara värt att fundera över om det ska bedrivas djurproduktion. Men ur hänsyn 
med växtnäring av gödseln från djuren får växtodlingen en bättre ekonomi samt en garanterat 
mängd gödsel. 
 
Tabell 5 visar att man klarar av ekonomin för ekologisk produktion även med en pålagd 
omställningskostnad som ej finns med i tabell 3. Vidare visar även tabell 5 att produktion 
klarar sig utan de bidrag som är kopplade till ekologiska produktionen. För att få 
samma/bättre TB än konventionell produktion. 
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Slutsats 
Att producera mjölk i kombination med växtodling med ekologisk inriktning ger god ekonomi 
för fallföretaget. Vid ekologisk produktion behövs det gödsel som är ekologiskt godkänd. Då 
denna gödsel är dyr och även en viss brist på. Är det fördelaktigt att kunna förse växtodlingen 
med egen gödsel från gården? Att producera foder till djuren istället för att behöva köpa in 
ekologiskt foder är mera fördelaktigt och kostnadseffektivt då produktionskostnaderna är 
lägre än inköpspriserna. Att bedriva en ekologisk växtodling är svårare och det finns flera 
faktorer att ta hänsyn till då det ej finns lika effektiva kemiska bekämpningsmedel samt 
gödsel i en ekologisk produktion.  
 

Dessa är faktorerna som fallföretaget samt andra konventionella gårdar 
som vill ställa om produktionen till ekologisk behöver ta hänsyn till. 

 
• Att producera eget foder från gården till djuren, och stallgödsel till marken ger en 

stabil och lönsam ekologisk mjölkproduktion samt växtodling 
• Att med ekologisk produktion finns möjlighet till ett TB. 
• Gröda som raps har ett högt täckningsbidrag men kan vara svår att odla utan kemiska 

insatser. 
• Det är viktigt att räkna på vad gården har för intäkter och kostnader då detta skiljer 

mycket för gårdar.  
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