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LRFs mål är att fördubbla 
exporten till 2030

Skogen är en förebild!

Svenskt jordbruk vill växa

….och måste ta marknadsandelar både hemma och på 
exportmarknaderna för att lyckas 



Exporten av jordbruksprodukter och livsmedel växer, 
men kan växa mycket mer…

Export med potential



Vi exporterar livsmedel för 70 miljarder

*Exporten av livsmedel är 70 miljarder kronor

*Det är 6 procent av Sveriges varuexport

*En tredjedel av detta bedöms vara reexport av framförallt fisk, 
men oavsett detta är exporten av livsmedel stor jämfört med andra 
branscher:

*Läkemedelsexporten är 44 mdr

*Bilindustrin står för 34 mdr



Värdet av exporten på gårdsnivå ökar

LRF har som mål att öka värdet av exporten på gårdsnivå.

*Värdet på gårdsnivå är knappt 5 miljarder kronor.

*Vilket motsvarar 8 procent av den totala exporten 
eller 12 procent av exporten rensad från reexporten av fisk.

*Värdet av exporten på gårdsnivå har ökat med 16 procent sedan 2010.

Helår 2015 milj kronor
• Spannmål och varor därav 1 794 
• Frukt och köksväxter 529 
• Oljefrön, oljor och fetter 71 
• Mjölk, mejeri & ägg 1 051 
• Djur, kött och köttvaror 727 
• Öv. livsmedelsprodukter 742 
Total 4 914 



Sektor där tillväxt ger god utväxling för jobb och BNP

*Jordbruks- och livsmedelssektorn står för 20 procent av sysselsättningen
i råvaruutvinnings- och tillverkningsindustrin - bara elektronikindustrin är större.

*Ökad export skulle betyda mycket
- för tillväxt i svenskt jordbruk men också…
- för svensk ekonomi och sysselsättning.

*Jordbrukssektorn har, jämfört med andra branscher, en hög grad av inhemska insatsvaror 
och tjänster i sin produktion. 

*Andel svensk råvara är 60% i de livsmedel som exporteras. Tillväxt inom sektorn får 
därmed särskilt bra utväxling när det gäller att skapa jobb och bidra till BNP. 

*Med ett fördubblat exportvärde på gårdsnivå skulle BNP-tillväxten närma sig 
13 miljarder kronor och jobben skulle öka med 10 000.

*Jobbskapandet skulle också ske spritt över landet på ett bra sätt.



Norge är Sveriges störst exportland

1. Norge 16%
2. Danmark 14%
3. Finland 14%
4. Frankrike 11%
5. Storbritannien 8%
6. Tyskland 8%
7. USA 7%
8. Spanien 5%
9. Portugal 4%
10.Nederländerna 3%
11.Italien 3%



Export av förädlade livsmedel

1. Drycker tex vodka, cider
2. Beredda fisk- och skaldjursprodukter tex lax, löjrom
3. Diverse livsmedel tex soppor, såser mm
4. Bakverk tex kakor, bröd, pizzor, piroger mm
5. Rostat kaffe, te och chokladprodukter
6. Mejeriprodukter
7. Styckat kött och chark
8. Bredda frukter och grönsaker
9. Oljor och fetter tex margarin, Bregott
10.Socker och sockerkonfektyr



Exportframgångar och innovation

*Absolut vodka är en stor exportframgång som bygger helt på svensk råvara med skånskt
vete. Det är ett av världens mest kända varumärken.

*Västerbottensost är en unik ost som bara kan göras på en enda plats i världen –
i det lilla mejeriet i Burträsk. Västerbottenosten har en unik smak och unika egenskaper. 
Exporten går bla till Finland och Storbritannien

*Svenskt cider från Kopparbergs och Åbro skapar stora exportframgångar framförallt i 
Storbritannien

*Frysta tårtor från Almondi skapar exportframgångar i Tyskland

*Pepparkakor exporteras över hela världen



LRFs handlingsplan för ökad export

Vi lever på en globalmarknad. Det är därför
viktigt att svenska livsmedel tar större del av den
marknaden om vi ska vara konkurrenskraftiga.
LRF arbetar med två delar:
• Politiskt påverkansarbete
• Exportfrämjande arbete



Politiskt påverkansarbete export

• LRF har länge  arbeta med politiskt
påverkansarbete genom att påverka handelspolitik 
och regler som omgärdar export och import av 
livsmedel tex WTO avtal, förhandlingarna om TTIP.



LRFs exportfrämjande arbete

• LRF ska främja ökad export av livsmedel och 
Jordbruksprodukter genom att samla de 
medlemsföretag som vill exportera och
arbeta med exportfrämjande arbete. LRF ska 
utveckla ett nätverka tillsammans med övriga 
aktörerer för att skapa synergier och möjligheter
till gemensamma främjandeaktiviteter.



Exempel på exportfrämjande arbete

• Styrgrupp Food from Sweden
• Regeringens exportstrategi
• Lantbruksråd
• Delegationsresor
• Handlingsplaner
• Mässor
• Exportseminarier
• Nätverksarbete



Övriga aktörer

En framgångsfaktor för LRFs exportarbete är 
samarbete med övriga aktörer:
• Livsmedelsföretagen
• Kött- och Charkföretagen
• Business Sweden och Food from Sweden
• Näringsdepartementet
• Utrikesdepartementet
• Livsmedelsverket och Jordbruksverket
• Kommerskollegium
• Tullverket



Delegationsresa Kina
Syftet är att öppna den 
Kinesiska marknaden 
för export av livsmedel 
och 
jordbruksprodukter. 
Prioriterat är griskött, 
fågel, mejeri, nötkött, 
havre, bär, foder, fisk, 
avelsmaterial, 
nötsperma, häst, 
hudar och skinn.



Delegater till Kina:
-Lantbrukarnas Riksförbund
-Kött och charkföretagen
-Livsmedelsföretagen
-Svensk Fågel
-Lantmännen Cerealia
-Kronfågel
-Guldfågel
-Scan
-Findus
-Orkla Foods
-Dafgårds



Kina har 1,4 miljarder 
människor.
Jordbrukssektorn står 
för 9% av BNP.
Kina har 300 miljoner 
jordbrukare. 



Kina importerar mat 
för 440 miljarder 
kronor/år, importen 
har ökat fyra gånger 
på 10 år.
Samtidigt är 20% av 
Kinas jordbruksmark 
förorenad, en yta lika 
stor som Belgien.



Trender som skapar 
ökad import till Kina:
-Hög tillväxt
-Ökad efterfråga
-Konsumtionsmönster
-Matsäkerhet
-Kvalitet
-Attraktiv förpackning
-Innovation



I Kina skyltar butiken 
gärna med 
importerade 
produkter som håller 
ett högre pris än 
Kinesisk mat.



Danskt Bacon från 
Tulip ca 35 kr/150 
gram.



Ekologisk mjölk från 
Australien kostar ca 
45 kr/liter och 
Amerikansk mjölk 
kostar ca 25 kr/liter



Ägg från Nya Zeeland, 
frigående 78 kr/10 
pack och ekologiska 
för 92 kr /10 pack (no 
hormones, no 
antibiotics, no 
synthetic yolk
colourants)



Sven-Erik Bucht  inledningstalar på Westin i Peking.



Helena Jonsson talar 
om säker livsmedels-
produktion i Peking:
-Hög djurvälfärd
-Låg antibiotika-
användning
-Säker produktions-
kedja
-Hållbar produktion



• Hong Kongs livsmedelsminister är redo för exportgodkännande av kyckling, 
gris, ägg och vilt

• Landsbygdsministern fick bekräftat att ett exportgodkännande av fläskkött är 
en prioriterad fråga för den kinesiska myndigheten AQSIQ

• En ansökningsprocess för svensk kycklingexport till Kina inleds med den 
kinesiska myndigheten AQSIQ

• Det blev godkänt att exportera bearbetade havreprodukter till Kina. AQSIQ 
kommer att genomföra en inspektionsresa till Sverige under 2016 för 
godkännande av även obearbetad havre

• Exportprotokoll  för sport- och fritidshästar tecknades mellan Sverige och 
Kina

Kinas öppnas för svensk export



Hur kan vi öka svensk livsmedelsexport?

*Värna om goda villkor för konkurrenskraft. Det är grunden för framgångsrik export. 
Konkurrenskraftsutredning, livsmedelsstrategi och exportstrategi bör ses tillsammans.

* Satsa mer på forskning, utveckling och innovation inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 

*Minska byråkratin och förenkla reglerna för export

* Prioritera arbetet med land- och anläggningsgodkännanden för ökad export
och säkerställ att berörda myndigheter har tillräckliga resurser. 

* Tillsätt fler lantbruksattachéer och öka kunskapen hos fler som arbetar med
främjandearbete för just livsmedel på svenska ambassader runt om i världen.



Mer export som
rusar är bra för
Sveriges gröna
näringar!



Tack!

• För mer info kontakta 

Axel Hansson LRF tel 0709-16 72 00 
axel.hansson@lrf.se


