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• Varje Hushållningssällskap är fristående och  självständiga medlems- och 
kunskapsorganisationer.

• Främja landsbygden genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för 
dess näringar.

• Hushållningssällskapen är en egen associationsform.

• Genom arv, köp och donationer förfogar Hushållningssällskapen över ca 70 
fastigheter runt om i Sverige samt drygt 200 stipendiefonder.

• Det finns idag 17 Hushållningssällskap med drygt 700 medarbetare.

• Aktuella verksamhetsområden idag är till exempel rådgivning, utbildning, 
skolverksamhet skogs- och fastighetsförvaltning, forsknings och 
utvecklingsverksamhet, mässor, fältförsök och demonstrationsodlingar, 
fiskodling, med mera. 
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Heltidsjordbruk

År Antal

2003 21 914

2005 20 334

2007 18 762

2010 17 038

2013 16 296

Källa: Jordbruksverket

Det har aldrig funnits så få 
lantbrukare i Sverige som idag!



Bönder finns överallt, varje dag!



Bönder finns överallt, varje dag!







Uppdraget att analysera 
konkurrenskraften

• analysera konkurrenskraften i Sverige jämfört med viktiga 
konkurrentländer

• belysa sambandet mellan livsmedelsföretagens 
konkurrenskraft och utvecklingen av primärproduktionen

• redovisa ett scenario för utvecklingen till 2030

• redovisa konsekvenserna av detta för biologisk mångfald, 
landskap, sysselsättning och landsbygdsutveckling

• Förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig svensk 
jordbruks- och trädgårdsproduktion



Vad påverkar konkurrenskraften

• Naturresurser

• Ekosystem

• Kapital

• Arbetskraft

• Kompetens – forskning - innovation

• Ekonomiska och juridiska förutsättningar

• Teknisk och kommersiell kunskap



Viktigt att titta bredare på frågan än i 
den vanliga debatten! 

• Är importen av livsmedel den största konkurrenten till det svenska 
lantbruket, eller är den ökade efterfrågan en möjlighet?

• Är det möjligen attraktionskraften i andra branscher i Sverige som är 
den största konkurrenten? Är branschen tillräckligt attraktiv för att 
attrahera kapital och arbetskraft?

• Om vi tog bort alla regler om miljö- och djurskydd – skulle då vårt 
jordbruk bli konkurrenskraftigt?

• Hur påverkar livsmedelsindustrins effektivitet, produktutbud och 
marknadsnärvaro lönsamheten i branschen?

• Matchar vi behovet av kompetens för våra växande företag?







Rörflen som affärsidé är ett mycket bra exempel på ett 
projekt som bidrar till ny kunskap och innovationer












