
Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter?

Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50.
Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se.

Lantbruksbörsen
JUNI 2013

Undvik olyckor på gården i sommar 
– både för dig och dina medhjälpare
Sommaren är här och vallskörden snart i full gång. Skog ska planteras, lagården målas 
och bär plockas och rensas. Nu tar många lantbrukare in extra hjälp för att hinna med 
alla sommarsysslor. Vilken arbetskraft du än anlitar så är det viktigt att komma ihåg att 
du som arbetsgivare har stort ansvar om någon råkar ut för en olycka.

Ett nyhetsbrev om de  
gröna näringarna. 

Det är vanligt att anställa mindre erfaren 
hjälp eller ta in arbetskraft från andra länder 
över sommarmånaderna. Likaså tar lantbru-
kare idag ofta hjälp av varandra, dels i form 
av arbetshjälp, dels i form av låneutbyte av 
maskiner. 

– Att tillfälligt anlita arbetskraft, vare sig 
det är grannen eller en utländsk bärplockare, 
innebär ett stort ansvar, poängterar Jacob 
Kramer, marknadsspecialist på lantbruk hos 
Länsförsäkringar. Risken finns att medhjäl-
paren råkar ut för en olycka, särskilt om han 
eller hon är ovan. Även om du inte är juri-
diskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret 
kännas nog så tungt.

De vanligaste olyckorna i skogen är enkla 
snubbelskador där folk fastnar med foten i 

en håla eller i en rot som leder till fotfraktu-
rer eller knäskador (vridvåld). I skogen sker 
också en mängd olyckor med motor- och 
röjsåg. Traktorer och griplastare är fordon 
som ofta orsakar olyckor. Likaså kan relativt 
enkla fallolyckor medföra stora personliga 
skador.

– Ung arbetskraft är ofta ovan och utländ-
ska medhjälpare har inte alltid samma säker-
hetstänk som vi har, säger Jacob Kramer. 
Och eftersom sysslorna är många under 
sommaren så är du inte alltid i närheten av 
dina medhjälpare. 

Uppmana din personal från utlandet att ta 
med motsvarande försäkringskassans intyg. 
Annars kan det bli dyrt och krångligt att få 
vård i Sverige.  

Tips för att undvika olyckor
•  Ha rätt utrustning för målningsarbete  

– som bra stegar och skyddssele.

•   Informera de anställda om var säker-
hetsutrustningen finns – brandsläckare,  
första hjälpen etc.

•   Berätta om och skriv ner alla larm- 
nummer.

•   Se till att ha mobilen till hands när du 
arbetar i skogen. 

•   Arbeta aldrig ensam i skogen och  
använd huggarbyxor och annan säker-
hetsutrustning för motor- och röjsågar. 
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”Salmonella har upptäckts i den 
rutinmässiga provtagningen på 
foderfabriken och vi misstänker 
att fodret levererats till ett antal 
producenter, bland annat dig”. 
Det samtalet från Jordbruksver-
ket vill ingen producent ha. 

Under våren var det många producenter som 
drog efter andan, och gick och la sig på kväl-
len med en känsla av oro i magen. De vän-
tade oroligt på att telefonen skulle ringa och 
ge besked. Oro över att bli en siffra i salmo-
nellastatisktiken. Många tankar for genom 
huvudet. Inte har väl mina djur visat några 
symtom? Eller har de det? En del djur har 
verkat lite hängiga. Har det inte varit fler 
kastningar i år? Och den kon med diarré i 
vintras, kan hon ha något med detta att göra? 

Att drabbas av en salmonellasmitta slår 
hårt. Det är inte bara förlusten av djur och 
sanering, utan också en lägre produktion 
under en lång tid, vilket kostar mycket. En 
spärr är inte bara en ekonomisk påfrestning, 
utan även en känslomässig sådan. En drab-
bad producent är en drabbad person, en lant-
brukare med familj, och alla påverkas. Var-
dagen förändras över en natt. Vad ska 
grannarna och övriga byinvånare tänka? 
Sluter de upp och stöttar familjen eller tar de 

istället avstånd och låter rädsla, okunskap 
och förutfattade meningar styra? 

Som lantbrukare är schemat för att hinna 
med gårdens måsten redan innan en spärr 
pressat. Med en spärr blir det så mycket mer 
att tänka på. Hur ska det gå ihop, tidsmässigt 
och ekonomiskt? Grupper av djur som inte 
får blandas, uppbyggnad av provisoriska 
stall och saneringsarbete – samtidigt som det 
vardagliga jobbet måste fortgå. Djuren som 
inte avlivas ska fortfarande mjölkas och 
utfodras. De djur som ändå blir tvungna att 
avlivas måste ersättas med nya och det inne-
bär inte bara en ekonomisk förlust. Det kan 
ha varit flera generationers livsverk som står 
bakom framavlandet av djuren. 

Anledningen till att vi gör de förebyg-
gande kontrollerna där vi testar fodret, tar 
prover på djuren och spärrar besättningar, är 
att vi i Sverige bestämt att våra livsmedel 
ska vara säkra och fria från salmonella. I 
Sverige ska ingen behöva dö till följd av 
salmonella. Salmonellakontrollen startade på 
1950-talet och har sedan dess drivits i sam-
förstånd mellan läkare och veterinärer, myn-
digheter och producenter, tillsammans med 
forskare, näring och konsumenter. Det lång-
siktigt förebyggande arbete som gjordes har 
lett fram till det unika salmonellaläget vi har 
idag. Ett ytterst fåtal besättningar smittas 
och svenska livsmedel har därmed en när-
mast obefintligt låg förekomst av salmonella. 

Utanför Norden är läget ett helt annat. Sal-
monella är vanligt förekommande både i 
produktionen och i livsmedlen, och därmed 
även hos befolkningen. 

I Sverige drabbades förra året 2 917 perso-
ner av salmonella. Drygt 8 av 10 blev smit-
tade när de varit utomlands. För de som 
smittats i Sverige är den största orsaken 
importerade livsmedel, vanligtvis är det 
grönsaker som vi äter utan att hetta upp dem.   

Att vi i Sverige är befriade från salmo-
nella kostar djurägarna, staten och foderhan-
deln väldigt mycket varje år. Djurägarna står 
själva för kostnader för kontrollprogram och 
provtagningar. Den statliga ersättningen 
varierar beroende på produktionsgren. I 
specialiserad nötköttsproduktion och vid 
produktion av slaktkyckling bekostar uppfö-
daren allt. Trots stora kostnader är ändå fri-
heten från salmonella i svenska livsmedel 
värd att anstränga sig för. Det går inte att 
blunda för den samhällsekonomiska nytta 
som kontrollen medför – framför allt i ute-
blivna sjukvårdskostnader. Att salmonella- 
friheten också ger en bättre djurhälsa är ett 
stort mervärde för de svenska livsmedelspro-
ducenterna och är en bra anledning till att 
köpa svenskt. Frågan är om konsumenterna 
är medvetna om vilka insatser som görs för 
att vi tryggt ska kunna slicka resterna av 
sockerkakssmeten från slickepotten, när vi 
bakar med våra barn. Det är fortfarande i 
mångt och mycket producenterna som beta-
lar kostnaderna för det, inte konsumenterna.  

Tillbaka till den drabbade lantbrukaren 
som aldrig helt kan slappna av. Om det som 
inte får hända ändå händer, är det få som 
själv skulle klara av den ekonomiska påfrest-
ningen som en spärr innebär. Statlig ersätt-
ning och en försäkring kan i hög grad lindra 
den ekonomiska förlusten. Det känslomäs-
siga bakslaget som det innebär för lantbruka-
ren och dennes familj är dock svårt att repa-
rera till fullo med hjälp av en försäkring.

Kristina Blomberg, lantbruksspecialist på 
Agria Djurförsäkring

Kan våra barn tryggt slicka sleven  
från sockerkakssmeten? 

KRÖNIKA 
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Internationell utveckling
Europas andel av världsproduktion av jord-
bruksprodukter minskar i en omvärld där 
flera utomeuropeiska länder ökar sin andel. 
Förutsättningarna för jordbruk i Sverige är 
ganska lika de i våra grannländer Danmark, 
Finland, Tyskland och Storbritannien. Det 
svenska jordbruket utvecklas på ett sätt som 
liknar övriga Europa men kan gynnas av 
kommande klimatförändringar. Den svenska 
animalieproduktionen har dock en svagare 
utveckling än våra grannländers.

Under senare år blir det allt tydligare att 
både intäkter och kostnader följer prisut-
vecklingen på global nivå. Samtidigt påver-
kar krav, på både europeisk och nationell 
nivå, konkurrenskraften. Företagen har dock 
möjlighet att påverka intäkterna och kostna-
derna med hjälp av avkastningsnivåer, kvali-
tet och att arbeta effektivt.

För en långsiktig lönsamhet gäller det att 
producera minst lika effektivt som våra kon-
kurrenter och samtidigt få ut höga intäkter 
på marknaden.

Mjölkproduktion
De svenska mjölkföretagen utmärker sig 
genom en relativt god djurhälsa som ger en 
hög avkastning per ko och hög fodereffekti-
vitet. Tillgången och priset på mark är också 

en styrka för de svenska mjölkföretagen. Till 
nackdelarna hör att kostnaderna för arbete, 
maskiner och byggnader generellt sett är 
relativt höga. Den internationella jämförel-
sen visar att det är större skillnader inom ett 
land än mellan länder.

Nötköttsproduktion
Det svenska djurmaterialet inom svensk nöt-
köttsproduktion kännetecknas av hög gene-
tisk kapacitet, god hållbarhet och ett mycket 
gott hälsoläge. Den höga andelen grovfoder 
ger bra möjligheter att minimera importen 
av proteinfodermedel och bidrar till en mil-
jömässigt hållbar produktion. Men det höga 
kostnadsläget försvårar möjligheterna att nå 
en ekonomisk hållbarhet vid dagens gene-
rella prisnivå.

Grisproduktion
Svensk grisproduktion präglas av en relativt 
hög produktionseffektivitet, med ett bra hälso-
läge som bidrar till en god tillväxt på grisarna 
och låga veterinär- och medicinkostnader. 
Belastningen på miljön är låg i och med den 
goda tillgången på spridningsareal. Svensk 
grisproduktion har högre byggnads- och 
arbetskostnader än många andra länder, vilka 
delvis kan kopplas till våra djurskyddskrav. 

Växtodling
Generellt sett konkurrerar den svenska växt-
odlingen relativt bra på den internationella 
marknaden och under ett normalår är Sve-
rige nettoexportör av spannmål. Lönsamhe-
ten i svensk veteodling är ungefär den-
samma som i andra länder i EU, för 
oljeväxtodlingar varierar det däremot bero-
ende på var de odlas. Alla länder har pro-
duktionsfördelar men även nackdelar. Det 
gäller att identifiera dessa och utnyttja dessa 
på bästa sätt. Totalt sett är effektiviteten i 
svensk odling jämförelsevis god och kan öka 
i ett varmare klimat.

Effektivt jordbruk med höga kostnader
Sveriges jordbruksproduktion präglas, gene-
rellt sett, av ett gott hälsoläge, med god 
avkastning eller tillväxt som följd, samt låga 
kostnader för exempelvis veterinär och med-
icin. Produktionen är fodereffektiv men har 
höga kostnader för arbete, maskiner och 
byggnader. De höga kostnaderna är delvis en 
konsekvens av våra geografiska förutsätt-
ningar och lagkrav. 

          konkurrenskraft
I rapporten Grön konkurrenskraft* ges för första gången en samman-
fattande bild av det svenska jordbrukets, och våra konkurrentländers, 
produktivitetsutveckling. Där konstateras att svenskt jordbruk har goda 
möjligheter att konkurrera med andra länder inom EU och även globalt.

GRÖN
*Rapporten är framtagen av LRF Konsult 
i samarbete med Jordbruksverket, 
mjölk-, griskötts-, nötkött- och odlings-
branscherna på uppdrag av LRF. Vill du 
läsa mer finns hela rapporten på www.
lrfkonsult.se.
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KVARTALSANALYS
Kvartalsanalys 1 från LRF Konsult

Runt midsommar brukar det inträff a väderhändelser som påverkar spannmålsin-
täkten och foderkostnaden. Det gäller inte bara Sverige utan även i andra delar 
av världen. Det fi nns all anledningen att hålla lite extra koll på det i år även om 
det nu talas om en stor global skörd, men det har ju ändrat sig förr…

Väder som stör – även i år?

Växtodlingsföretagaren har under våren fått 
många signaler om att priset kommer att gå 
ned, vilket det också har gjort till en del. 
Orsaken är att det fi nns förväntningar på hög 
global skörd, men det har snabbt kunnat 
ändra sig tidigare år som minnesgoda säkert 
kommer ihåg. I fjol drabbades Texas av 
extremtorka och något år innan dess var det 
de största bränderna på 100 år i Ryssland. 
Det gäller att vara extra aktiv i sin bevak-
ning under kvartal 2 och 3 och se till att 
säkra en lagom andel av sin förväntade skörd 
för att hamna rätt.

Grisköttsföretagets intäkter ligger kvar på 
en högre nivå jämfört med föregående år, 
men de höga foderpriserna pressar lönsam-
heten. Det verkar vara trögt att få igenom 
ytterligare höjningar i konsumentled vilket 
är nödvändigt för att nå en bättre lönsamhet. 
Foderkostnadens utveckling under hösten 
blir avgörande för 2013 års utfall. 
Avräkningspriset på mjölk har stigit med 
drygt 34 öre per kilo mjölk för  mjölkföre–
taget som levererar till Arla. En välbehövlig 
höjning efter en tung start under 2013 med 
höga foderpriser. Marknadsläget bedöms 
som stabilt de kommande månaderna men 

konsumtionsmönster under kvartal 3 avgör 
om det blir ytterligare höjningar under året. 
Foderkostnaderna förväntas sjunka något 
under hösten om skördeprognoserna slår in.  

Nötköttsföretaget slaktintäkter ligger över 
föregående års nivåer under första delen av 
året. Trots att foderkostnaden ligger på höga 
nivåer beräknas lönsamheten förbättras 
under 2013. I skrivande stund är inte resul-
taten av förhandlingar om nästa CAP-
utformning färdiga. Klart är att det blir 
förändringar, men hur stora återstår att se 
och förbereda sig inför.

Fortfarande är det långt till långsiktig 
lönsamhet inom alla produktionsgrenar.  

Många tror att reglerna för att vara sambo 
och att vara gift är likadana eller vart fall lik-
nar varandra. Numera är de fl esta sambor 
innan de gifter sig, men många är sambor 
hela livet och hoppar över äktenskapet. 

– Så länge allt är frid och fröjd spelar det 
heller inte så stor roll vilken form man väljer. 
Men om kärleken tar slut eller om en avlider 
är det stor skillnad på vilken samlevnads-
form man valt, säger Katarina Wiklund, 
chefsjurist på LRF Konsult.

Gemensam bostad och bohag
Att vara sambo liknar äktenskapet, men 
lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd 
som äkta makar. Sambolagen (2003:376) 
kom till för att skydda den svagare parten i 
förhållandet när ett samboförhållande upp-
hör. Enkelt uttryckt går sambolagen ut på att 
hälften av värdet på den gemensamma bosta-
den och bohag som köpts för gemensamt 
bruk delas lika om samboförhållandet upp-
hör. Detta oavsett vem som betalat för bosta-

den, husgerådet etc. Inte heller spelar det 
någon roll hur räntekostnader, amorteringar 
delats upp. Om den ena står för maten och 
den andra köper kapitalvarorna kan uppdel-
ningen kännas orättvis om ni fl yttar isär. 
Därför bör värdefulla saker köpas gemen-
samt. Skaff a kvitton eller andra bevis på vad 
ni har betalat tillsammans eller var för sig. 
För att göra en separation lite enklare kan ni 
skriva en lista som ni båda undertecknar.

Sambo eller gift? Stora skillnader för dig som är jordägare

forts. sid 5
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I Lantbruksbarometern* uppger lant-

brukare att den upplevda lönsamhe-

ten har försvagats sedan föregående 

år. 68 procent uppger att lönsamheten 

är dålig eller mycket dålig vilket är 

10 procentenheter fler än föregående 

år. Samtidigt har andelen som anser 

sin lönsamhet vara god eller mycket 

god minskat i motsvarande grad, till 

31 procent. Jämfört med höstens siff-

ror är det fler som upplever en sämre 

lönsamhet.

I höstas upplevde alla mjölkproducenter att 
lönsamheten var dålig eller mycket dålig, vil-
ket aldrig hänt tidigare. Nu är det 71 procent 
av mjölkproducenter som upplever dålig eller 
mycket dålig lönsamhet. Även växtodlings-
producenterna upplever en något försämrad 
lönsamhet, men det skiljer sig mycket från 
söder till norr. Nötköttsföretagen upplever 
också en försämrad lönsamhet, främst bero-
ende på foderpriserna. Endast grisköttspro-
ducenterna upplever att lönsamheten har bli-
vit bättre. 

Ökad framtidstro inom alla produktions-
grenar
Jämfört med i höstas har samtliga produk-
tionsgrenar ökat sin tro på framtiden förutom 
växtodlarna. Den största ökningen återfinns 
bland grisköttsproducenterna som också är 
mest positiva inför framtiden, 77 procent av 
grisköttsproducenterna tror på en god lön-
samhet vilket är en ökning med hela 42 pro-
centenheter.  

Avtagande investeringar
Att lönsamheten försämrats märks genom att 
investeringar i byggnader och maskiner har 
minskat sedan föregående år och vi ser även 
att investeringsplanerna för 2013 har däm-
pats för både byggnader och maskiner. Under 
2012 nådde investeringar gjorda i byggnader 
sin lägsta nivå under den senaste tioårsperio-
den. Det är 19 procent som har investerat i 
byggnader och 29 procent i maskiner. 
Minskningen har skett främst hos mjölk-
producenterna där bara 23 procent investerat. 
Det är en minskning med 16 procentenheter 
från 39 procent. Även bland nötköttsprodu-
centerna har investeringarna minskat från  
27 till 12 procent. Medan växtodlare har ökat 
sina investeringar 2012. När det gäller plane-

rade investeringar i byggnader under året har 
även dessa minskat med 6 procentenheter till 
16 procent, vilket också det är en bottennote-
ring för den senaste tioårsperioden. 

Utlåningstakten avtar
Den sammanlagda utlåningen till lantbruket 
uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till drygt 
254 miljarder kronor. Det är en ökning under 
2012 med 15,2 miljarder eller 6 procent. Ut–
låningstakten har dock minskat jämfört med 
2011, i kronor är det en minskning med 3,2 
miljarder. Skulderna i jord- och skogsbruket 
har fördubblats under en åttaårsperiod och 
tyvärr har inte lönsamheten stigit i samma 
takt. Även hushållen ökade sina skulder 
under 2012, där var dock ökningstakten lägre 
och stannade på 4,5 procent. När det gäller 
utlåningen till företag så var den generellt 
mycket låg under 2012 och där uppgick 
ökningen till 1,5 procent.

*Lantbruksbarometern tas fram av LRF 
Konsult tillsammans med Swedbank och 
Sparbankerna. Det är en årlig rapport som 
visar Lantbrukarnas uppfattning om det 
aktuella läget inom lantbruket. 

Stor andel av lantbrukarna har dålig lönsamhet

Är er jordbruksfastighet samboegendom?
När det gäller en jordbruksfastighet kan den 
var samboegendom. Förutsättningen för 
detta är enligt 5 § sambolagen att det ska  
finnas en ” byggnad på egendomen som är 
avsedd som sambornas gemensamma hem 
och egendomen innehas huvudsakligen för 
detta ändamål”. 

– Ofta kan så kallade hästgårdar vara sam-
boegendom medan större egendomar som en 
sambo anskaffar för att leva av oftast inte är 
det, men reglerna är snåriga här, säger Kata-
rina Wiklund.

Egendom som du tar med dig in i samboen-
det räknas aldrig som samboegendom, exem-
pelvis om du ärvt, köpt eller fått en jord-
bruksfastighet i gåva innan ditt 
samboförhållande. Detsamma gäller andra 
typer av tillgångar exempelvis banktillgodo-
havanden, aktier, bilar och båtar. Sådana 
tillgångar faller utanför bodelningen och den 
sambon som äger egendomen behåller den 
efter en separation.

Alla sambor bör skriva testamente
Om en sambo dör, får den efterlevande bara 

behålla halva bostaden och halva bohaget  
– förutsatt att detta är köpt för att användas 
gemensamt. Resten ärver barnen. Finns inga 
barn ärver sambons föräldrar eller syskon. 
För att skydda varandra kan ni skriva ett tes-
tamente. Tänk på att barnen – gemensamma 
eller den avlidnes – alltid har rätt att få ut sin 
laglott. Ni kan i dessa fall ha stor hjälp av liv-
försäkringar för att skydda varandra vid 
dödsfall och för att till exempel lösa ut  
barnens laglott. 
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Har du anställda som arbetar med 

motorsåg eller röjsåg i skogen har 

du samtidigt ett ansvar för att de kan 

sin sak med ett motorsågskörkort. 

Annars kan du som arbetsgivare få 

en sanktionsavgift på 10 000 kronor 

per anställd.  

Enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
finns krav på att alla företag ska utbilda sina 

anställda som arbetar i skogen och se till att de 
har ett motorsågskörkort.  När du som skogs-
ägare själv arbetar i skogen finns det idag inga 
krav på att gå någon av kurserna när du röjer i 
din egen skog. Tyvärr visar skadestatistiken 
att just skogsägare som själv arbetar i skogen 
är drabbade av många skador.

Grundutbildningen för motorsågskörkort, 
som varvar teori med praktik, är en treda-
garskurs plus examination och kostar mellan 
4 000 och 7 000 kronor med en certifierad 
instruktör.  Det finns ett antal kursarrangörer 

av motorsågskörkort respektive körkort för 
röjsåg runt om i landet. Syftet med kravet på 
körkort och kurserna är att minska antalet 
olyckor i skogen. Reglerna gäller från 1 
december 2012, med viss dispens fram till 
december 2014. 

Tänk på att kraven på motorsågskörkort 
även gäller vid anställningslika förhållanden. 
Om du får hjälp av en granne i din skog har 
du ansvar för att grannen har kompetens att 
använda motor- och röjsågar.  

Nya krav på motorsågskörkort i röjningstider 

Skolavslutningen närmar sig och 

sommarlovet hägrar. En härlig tid – 

men också med många risker för 

barn som bor på lantgård eftersom 

gården är både lekplats, bostad och 

arbetsplats. Under sommaren ökar 

antalet olyckor med barn inblandade. 

Många barn skadas varje år inom lantbruket, 
även dödsolyckor förekommer.

– På sommarlovet är barnen ofta med hela 
dagar i verksamheten, vare sig de vill lära sig 
saker eller bara leka, säger Susanne Fagerberg, 
skadechef på Länsförsäkringar. Sommarmåna-
derna är också hektiska på en gård med många 
parallella sysslor. Då gäller det att vara extra 
vaksam när man plötsligt har barn och kompi-
sar hemma på gården hela dagarna. Barnens 
kompisar har dessutom sällan samma kunska-
per som de egna barnen om vad som kan vara 
farligt. 

Skydda dina barn och deras kompisar på gården
Så skyddar du barnen 

•  Visa barnens kompisar runt på gården var det finns farliga  
platser.

• Maskinerna, framför allt traktorer, är den största faran.

•  Håll barnen borta från körvägarna där traktorer och andra  
transporter går.

• Barn ska vara fastspända när de sitter i traktorn.

•  Varken barn eller vuxna ska skjutsas i traktorskopor, det är 
mycket riskfyllt och förbjudet enligt lag.

•  Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade och kontrollera  
att brunnslocken är hela och inte kan flyttas. 

•  Silotorn är också en farlig plats att vistas vid, liksom vid  
storbalar, handelsgödsel och förråd med kemikalier.

• Hästar och kor är en stor risk för barnen.

•  Se till att dina barn har en barnförsäkring.



 

Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäk-
ringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- 
och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring 
erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 

bostadsaffär.  

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och 
redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. 
Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, 
skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 
135 orter över hela landet. 
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var det många som fick så om sina vårgrödor 
på grund av skorpbildning. Häftiga regnsku-
rar som följdes av sol förvandlade många 
jordar till pansar vilket de nysådda grödorna 
inte kunde tränga igenom. 

En hagelskur kan slå väldigt hårt mot dina 
grödor och din ekonomi. Se därför över din 
försäkring för att trygga din odlingsekonomi. 

Du kan enkelt uppdatera din areal på agria.
se/lantbruk eller kontakta Agria.

Beskattning av valutasäkringar och  

terminsaffärer
När du valutasäkrar ditt EU-stöd eller gör 
exempelvis terminsaffärer på spannmål 
beskattas eventuella vinster eller förluster i 
inkomstslaget kapital om du driver företaget 
som enskild firma. Driver du företaget som 
aktiebolag ska vinster eller förluster tas upp 
som intäkter eller kostnader i bolagets resul-
taträkning.

Kapitalskatten är 30 procent på vinst och 
vid förlust får 70 procent tas upp som för-
lust. 

Dags för slåtter – märk ut stenar och 
andra hinder
Spara onödiga reparationskostnader i dessa 
bråda tider. Jordfasta stenar orsakar stora 
ekonomiska skador genom trasiga maskiner 
och avbrott i arbetet, nu när det är som mest 
bråttom. 

Tänk också på att du ansvarar för att  
markera ut jordfasta hinder när du lejer in 
tjänster till din jordbruksverksamhet av en 
entreprenör eller annan lantbrukare. Om en 
entreprenör får skador på sin maskin när de 
gör jobb hos dig kan de rikta ett skade-
ståndsanspråk på dig. Om du är entreprenö-
ren, vägra att utföra arbetet innan du har fått 
noggranna instruktioner om vilka hinder som 
finns på åkern. Om vi alla hjälps åt kan vi 
spara mycket besvär och onödiga kostnader.

Är vädret på din sida i sommar?
Nu är sådden avklarad och grödasäsongen i 
full gång för dig som odlar. Hur vädret kom-
mer att bli i sommar är ett ständigt orosmo-
ment och väldigt svårt att förutse. Förra året 

NOTISER 

Exempel, enskild näringsidkare
En vinst på 10 000 kronor beskattas i inkomstslaget 
kapital i den privata deklarationen. Skatten är  
30 procent = 3 000 kronor
Vid en förlust på 10 000 kronor tar du upp den till  
70 procent = 7 000 kronor, den är avdragsgill.  
Du får då en lägre skatt på 2 100 kronor.

Lämna aldrig din hund i en varm bil

Med sommar kommer sol och värme. Lan-
dets veterinärer får varje år behandla djur 
som fått värmeslag när de lämnats kvar i 
bilen av sina ägare. Jordbruksverket rekom-
menderar hundägare att aldrig lämna sin 
hund i bilen om temperaturen riskerar att 
överstiga 25˚C i bilen. Trots att bilen står i 
skuggan med en glipa i fönstret blir det väl-
digt snabbt hett. 

Temperatur Skugga/sol Temp i bilen

14oC skugga 19oC

18oC skugga 38oC

20oC sol 58oC

22oC sol 85oC


