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Marknadsöversikt 2016
Frukt och grönsaker

• Produktionsvärdet för färska frukter och grönsaker har de senaste 
åren legat ganska stabilt på inte fullt tre miljarder kronor.

• Strukturomvandlingen fortsätter. Företagen blir färre och större,  
och avkastningen per hektar ökar snabbt för många produkter.

• En osäkerhet inför framtiden är den dåliga tillgången på 
växtskyddsmedel i Sverige.
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Många svenska frukter och 
grönsaker behåller eller utökar 

sina marknadsandelar

MARKNADSÖVERSIKT 2016, Frukt och grönsaker
Den svenska sektorn för frukt och grönsaker har en positiv utveckling. 
Produktionen ökar för många produkter, och de försvarar sina marknadsandelar 
gentemot konkurrerande import.

Stabila produktionsvärden
Frukt- och grönsakssektorn har ett produktionsvärde på inte fullt 3 miljarder kronor. 
Det har hållit sig tämligen stabilt de senaste åren, efter en tids uppgång.

Framför allt är det frilandsgrönsakerna och bären som ökar. Närmare bestämt 
handlar det om att produktionsvärdena fortsätter att öka för framför allt morötter 
och jordgubbar.

En produkt drar ner förändringen i totalt produktionsvärde, och det är äpplen. Den 
effekten kan dock åtminstone delvis förklaras av att Jordbruksverket justerat sina 
metoder för att samla in data så att de bättre återspeglar värdet på den skördade 
frukten. Den minskning vi ser för äpplena kan därför snarare bero på att produktions-
värdet tidigare har varit överskattat.

Strukturomvandlingen fortsätter
Det pågår en snabb strukturomvandling inom sektorn. Det betyder att företagen blir 
färre och större. Sedan 1999 har till exempel antalet företag som odlar grönsaker på 
friland minskat med en fjärdedel, samtidigt som det genomsnittliga företaget numera 
har en dubbelt så stor areal som för femton år sedan.

Samtidigt ökar avkastningen per hektar. Till exempel har avkastningen för äpplen 
och jordgubbar ökat med omkring 40 procent sedan 1999. Även frilandsgrönsakerna 
ökar generellt sett, men inte lika snabbt. I växthusen ökar avkastningen för gurka, 
men ganska långsamt. För tomaterna minskar avkastningen per hektar, troligen på 
grund av en ökad odling av specialtomater.

Brist på växtskyddsmedel kan hämma produktionen
Ett problem för den svenska odlingen av frukt och grönsaker är den dåliga tillgången 
till växtskyddsmedel. De stora tillverkningsföretagen prioriterar inte en liten marknad 
som Sverige, och dessutom har den svenska tillämpningen av EU:s regler ibland 
varit striktare än i andra EU-länder. 


