
Det som påverkade Sveriges lantbrukare 
mest förra året – skador från vildsvin 

Sveriges Lantbruk hösten 2020 
Resultat av enkätundersökning bland lantbrukare
genomförd av Landja Marknadsanalys på uppdrag av Landshypotek Bank 



• Viltskador och insektsangrepp/ogräs har 
haft större inverkan på lantbruksföretagen 
än 2019, medan effekterna av förra årets 
växtodlingssäsong samt valutaförändringar 
haft mindre betydelse.  

• Närmare hälften av alla lantbrukare har 
kostnader för skador av vildsvin och den 
uppskattade medelkostnaden per företag 
är 45 000 kr.
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Sammanfattning och slutsatser 

• Mätningen Sveriges Lantbruk är 
representativ för alla svenska lant-
bruksföretagare med över 10 ha åker 
hösten 2020. Svar från 550 företagare 
ingår i redovisningen.

• Viltskador är det som påverkat 
lantbruksföretaget mest under 2020. 
Det anser fyra av tio. Därefter följer 
förändringar i priser och effekterna av 
förra årets växtodlingssäsong, vilket två 
av tio lantbrukare anger. Tre av fyra 
lantbrukare som haft viltskador anger 
vildsvin som orsak.  
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Undersökningen har genomförts av 
Landja Marknadsanalys/NUI på 
uppdrag av Landshypotek Bank.
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Viltskador är det som påverkat lantbruksföretaget 
mest under 2020. Det anser fyra av tio. Därefter 
följer förändringar i priser och effekterna av förra 
årets växtodlingssäsong, vilket två av tio 
lantbrukare anger.

Fråga: Vilka av nedanstående faktorer har 
påverkat ditt företag mest under det gångna året?
Bas: Samtliga 550 st

Man har i genomsnitt markerat 1,3 svarsalternativ.  

Viltskador är störst problem i Götalands skogsbygder (63%) men 
påverkar mindre än genomsnittligt i Götalands södra slätt- och 
mellanbygder (22%) och Norrland (8%).  

Förra årets växtodlingssäsong har påverkat de med ingen eller -5 ha 
skog (25%) samt boende i Götalands södra slätt- och mellanbygder 
(37%) i större utsträckning än genomsnittet.

Förändringar i marknadsförutsättningar har påverkat mest i Götalands 
norra och Svealands slättbygder (14%) medan förändringar i priser 
mest påverkat de med över 50 ha åker (27%).   

Politiska beslut har påverkat mest i Norrland (22%) och hos de med 
störst djurbesättningar (25%).  

Under ”Annat” nämns framförallt, corona, vädret samt olika vilt som 
orsakat skador. 
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Tre av fyra lantbrukare som haft viltskador 
anger vildsvin som orsak

Fråga: Vilka av nedanstående faktorer har 
påverkat ditt företag mest under det gångna året? 
Bas: Samtliga
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Viltskador och insektsangrepp/ogräs har haft 
större inverkan på lantbruksföretagen än 2019, 
medan effekterna av förra årets växtodlingssäsong 
samt valutaförändringar haft mindre betydelse.

Fråga: Vilka av nedanstående faktorer har 
påverkat ditt företag mest under det gångna året?
Bas: Samtliga 

Ovanstående förändringar är statistiskt säkra på 95-procentsnivån 
medan övriga skillnader ligger inom felmarginalerna. 
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Närmare hälften av alla lantbrukare har kostnader 
för skador av vildsvin och den uppskattade 
medelkostnaden per företag är 45 000 kr 

Fråga: Ungefär vilka kostnader orsakade av vildsvin har ditt företag 
drabbats av under den gångna odlingssäsongen? Vi ber dig räkna 
samman kostnader för skördebortfall, maskinskador/reparationer 
och kostnader för extraarbete.
Bas: Samtliga 550 stAtt ha kostnader för vildsvin är vanligast i Götalands skogsbygder, 

bland större djurhållare och mindre vanliga än genomsnittligt i 
Götalands slätt- och mellanbygder samt i Norrland.  

De med större arealer har högre kostnader och högsta 
medelkostnaden bland de studerade undergrupperna finns hos de 
djurhållare som har fler än 25 ko-enheter: 83 000 kr. 

Medelkostnad: 45 000 kr  

Högsta kostnad:  1 000 000 kr 
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• I den här undersökningen som vi nu har gjort –
Sveriges Lantbruk hösten 2020 – ställdes en 
fråga, där lantbrukaren ombads väga samman 
kostnaderna för skördebortfall, 
maskinkostnader och arbete. I urvalet ingick 
företag med över 10 hektar åker. 

• Vildsvinspopulationen har ökat sedan 2015 och 
vår studie innehåller också företag med större 
arealer än SLU:s. Mot den bakgrunden känns 
årliga kostnader för vildsvin på cirka 45 000 
kronor per lantbruk som en realistisk 
uppskattning.
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Kommentarer till fråga om vildsvinskostnader
• Det finns en studie från SLU, byggd på en 

enkät från 2015: ”Cost of wild boar to farmers 
in Sweden” av Gren, Andersson, Mensah och 
Pettersson som publicerats i European
Review of Agricultural Economics 2019-2020. 

• Den enkäten omfattade fyra sidor med bland 
annat separata frågor kring hur skördevärdet
minskat för olika grödor samt extrakostnader 
för reparation av maskiner samt extra 
arbete/kostnader. 

• Urvalet i den enkäten omfattade gårdar ned 
till 5 ha åker och cirka 2 500 lantbrukare 
svarade. Urvalet var stratifierat för att få ett 
tillräckligt antal intervjuer i de län som har 
vildsvin.

• Den genomsnittliga årliga kostnaden för 
vildsvin per lantbruk  i den studien var cirka 
29 000 kronor.
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Teknisk Information: Allmänt

• Sveriges Lantbruk är en postal enkät som gått ut till 
1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973.  

• Undersökningen går till personer som driver 
lantbruksfastigheter med mer än 10 ha åker.  

• För mer information se den tekniska beskrivningen. 
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Teknisk Information: Svarsfrekvens 

Bortfallsredovisning – hösten 2020  

Bruttourval (antal utsända) 1 000 

Utgått ur populationen: 

- Lantbruket nedlagt, sålt, utarrenderat 106 

- Lantbrukaren avliden, svårt sjuk osv 26 

Nettourval (antal som tillhör populationen) 868 

- Bortfall (vägrare, ej inkommit formulär mm) 342 

Godkända formulär 550 

Svarsfrekvens (godkända formulär/nettourval) 63% 

Tider för fältarbetet 

Utsändning av formulär 1 oktober 

Avbrutit fältarbetet 6 november 
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Teknisk Information: Bilagor

8-391 Teknisk bilaga  

• Bortfallsredovisning  

• Tider för fältarbetet  

• Bakgrund  

• Metodik  

• Population, urval  

• Vägning  

• Tillförlitlighet  

• Statistisk signifikans  

• Produktionsområden  

• Djurhållare  

• Publiceringsregler  

8-391 Korstabeller samtliga frågor 
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