
 
Uppmuntra gröna 
entreprenörer  
= mera bidrag  
 
Det råder högtryck i många av våra 
medlemmars verksamheter. Investeringarna 
ökar och varannan bonde vill utveckla nya 
verksamheter inom bland annat energi, mat, 
turism, hälsa, småskalig livsmedelsförädling, 
entreprenadverksamhet och hästar. Det 
stärker vår övertygelse att jorden, skogen och 
trädgården blir allt viktigare i 
samhällsekonomin.  
     
   De gröna näringarna (företag med sin bas 
inom jord, skog, trädgård och landsbygdens 
miljö) har stora tillväxtmöjligheter. 
Landsbygden som en kreativ miljö för 
utveckling och entreprenörskap växer. 
Möjligheter som vi vill att regeringen ser och 
tar tillvara.  
     
   Våra medlemmar har stora förväntningar på 
regeringen. Men av löften om ett bättre 
småföretagarklimat har vi hittills sett lite. I 
stället för att underlätta för småföretagandet 
har våra företagare fått se hur det har blivit 
dyrare. Detta när regeringen tog bort 
nedsättningen på fem procent av de sociala 
avgifterna för små företag. Det sänder helt fel 
signaler.  
     
   I vårbudgeten utlovar regeringen åtgärder 
för att stärka konkurrenskraften i det svenska 
jordbruket. Något vi förväntar oss följs upp på 
ett bra sätt i höstbudgeten. Detta tillsammans 
med kraftfulla åtgärder för att underlätta för 
småföretagandet skulle skicka rätt signaler till 
alla våra medlemmar.  
     
   Regeringen borde vidta följande åtgärder:  
   * Minska regelkrånglet med 40 procent för 
de gröna näringarna. 25 procent – som 



regeringen enats om – ger inte tillräcklig 
effekt. De gröna näringarnas totala 
administrationskostnader för regler uppgår till 
omkring 4 miljarder kronor varje år.  
   * Anpassa regler efter småföretagens 
villkor, så att tillväxt och nyanställningar inte 
motverkas.  
   * Inkludera småföretagare i det sociala 
skyddsnätet och gör det rättvisare. Gör en 
översyn för att stimulera såväl kvinnor som 
män som vill bli företagare.  
   * Sänk de sociala avgifterna för 
småföretagen, riksdagsbeslutet om slopad 
nedsättning går fel väg, vilket även gäller 
förslaget om skatt på trafikförsäkringen.  
   * Stärk konkurrenskraften i jordbruket, 
sänk kostnaderna så att de jämställs med EU-
snittet.  
   * Skapa förutsättningar för en stabil och väl 
fungerande infrastruktur i form av bredband, 
telefoni och post i hela landet.  
    
Jan Thorén, regionordförande LRF 
Gävleborg  
 
 
 Toni kommentar: 
Staten den oändliga källan till mer subventioner och bidrag, ett helt samhälle har 
förfallit till bidragstänkande. Sorgligt! 
 
  
 
 
  
10,4 miljarder kronor dimper ned i svenska 
spannmålsbönders fickor i bidrag 2007 
Vad är det då bäst att satsa på?  Priserna på jordbruksprodukter, speciellt spannmål, är snart 
på all-time high även om det betyder att de inte är mycket högre än för 20 år sedan. Trots det 
har uppgången gått på mindre än ett och ett halvt år och många spannmålsodlare kommer att 
ha mycket mer pengar i år än i fjol och plötsligt känna sig nyrika.    
Totalt kommer 10,4 miljarder kronor dimpa ned i svenska spannmålsbönders fickor när 
hela årets skörd är såld. Pengarna behövs för återinvesteringar och underhåll men 
mycket lär bli över.  

Dubbelt så högt 
Jämfört med i fjol ligger spannmålspriserna nästan dubbelt så högt, 



samtidigt som det då var en liten skörd på grund av det dåliga vädret. I år 
väntas en skörd på 5,2 miljoner ton, drygt 25 procent större än i fjol. 
För spannmålsnäringen i sin helhet väntas därför enbart försäljningen av 
spannmål inbringa cirka 10,4 miljarder kronor, räknat till gällande priser.  
Dessutom får man beakta att pristrenden är fortsatt stigande varför de 
odlare som har lagringsmöjligheter kanske kan räkna hem ännu bättre 
priser när de säljer framöver. 
 
En halv miljon extra 
Cirka hälften av alla spannmålsgårdar är på 100 hektar eller större. Och 
räknat på en avkastning på åtta ton per hektar betyder det för varje gård i 
runda tal en halv miljon mer i försäljningsintäkter för spannmålen i år än 
vad de fick i fjol. 
Intäktsökningen ska dock justeras för prisutvecklingen när det gäller 
produktions- och insatsvaror. PM-index, som mäter utvecklingen i 
produktionsmedelspriserna, steg mellan maj 2006 och maj 2007 med 4,5 
procent enligt Jordbrukverket. Den främsta orsaken till uppgången är 
stigande foderpriser, vilket inte drabbar spannmålsbönderna. 
 
Hål att täppa igen 
Bränslekostnaderna, däremot, som är en stor kostnad för 
spannmålsgården, är lägre än i fjol. Nettot blir därför en kraftig 
inkomstökning för spannmålsbönderna. 
Vad ska man då göra för pengarna?  
Sannolikt finns det många hål att täppa igen från tidigare, mindre 
lönsamma år och till offensiva investeringar för framtiden. Sannolikt 
kommer spannmålsbönderna också att överösas av mer eller mindre 
seriösa förslag från bolag som är beredda att "ta hand" om deras pengar. 
ATL bad några ekonomer tipsa om var pengarna skulle göra bäst nytta. 
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