Marknadsöversikt 2013
– prydnadsväxter

• Produktionsvolymerna minskar för de flesta produkterna. Tulpanerna
är ett positivt undantag; för dem har produktionen ökat markant.
• Konsumenterna söker sig allt mer till lättskötta produkter, vilket kan
leda till ökad konkurrens från till exempel importerade orkidéer.
• Växthusföretagen har blivit betydligt bättre på att utnyttja energin
effektivt. Flera av dem har också ställt om från fossila energikällor.
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Marknadsöversikt 2013
– prydnadsväxter
Rapporten beskriver och analyserar marknaden för prydnadsväxter. Den redogör för
produktion, konsumtion, handel och priser, och beskriver också huvuddragen i de
regler som gäller för sektorn.
Jordbruksverket har inte gett ut någon marknadsöversikt för prydnadsväxter förut.
Fram till 2004 ingick produkten i en gemensam marknadsöversikt för hela
trädgårdsområdet, men sedan vi började skriva separata översikter för frukt och
grönsaker har prydnadsväxterna inte behandlats.
Som prydnadsväxter räknar vi samtliga produkter som omfattas av trädgårds
undersökningen, utom frukt och grönsaker.
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Market Review 2013
– live plants and products of floriculture
This report describes and analyses the market for ornamental plants. It comprises
production, consumption, prices and trade, and also describes the main features of the
regulations that apply to the sector.
This is the first time that the Board of Agriculture issues a market review for
ornamental plants. Until 2004, ornamental plants were included in the market review
for the horticultural sector, but since we started to write separate reviews for fruit and
vegetables, there has been no report on ornamental plans.
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Sammanfattning
Det totala produktionsvärdet för prydnadsväxter har varit ganska stabilt eller
minskande de senaste tio åren. Visserligen tyder den officiella statistiken på en
kraftig uppgång de senaste åren, men den beror helt på att ett fåtal företag redovisat mycket höga priser på lövfällande träd. Kontakter med näringen tyder på att
den siffran inte är rättvisande.
Sverige producerar allt mindre av de flesta slagen av prydnadsväxter. Ett positivt
undantag är tulpanodlingen, som ökat markant trots att producentpriserna på tulpaner minskat i reala termer den senaste tioårsperioden. Pelargoner är ett annat
undantag från den allmänna minskningen i produktionen, i och med att den
odlingen ligger kvar på ungefär samma kvantiteter som tidigare.
Samma slags strukturomvandling som sker inom hela jordbruks- och trädgårdssektorn berör också prydnadsväxterna. Företagen blir allt färre, men samtidigt
ökar den genomsnittliga produktionen per företag. De totala arealerna minskar
också. Detta beror delvis på att den totala produktionen minskar, men också på att
en allt större del av frilandsodlingen sker i container istället för direkt på friland.
Det är svårt att mäta hur mycket prydnadsväxter som konsumeras i Sverige, men
det förefaller som om det totala utbudet har ökat under de senaste åren. En stor del
av utbudet täcks av import. Den svenska självförsörjningsgraden skiljer sig
mycket åt mellan olika produkter: för snittblommor är nästan alla produkter
importerade, medan omkring en tredjedel av krukväxterna odlats i Sverige.
En anledning till att produktionen av så många produkter minskat i Sverige kan
vara att prisutvecklingen har varit ganska svag jämfört med till exempel frukt och
grönsaker. Det finns dock undantag för vissa produkter.
När det gäller EU-marknaden så har den nederländska produktionen och exporten
haft en stark utveckling de senaste åren. I andra stora producentländer, som till
exempel Italien och Frankrike, har produktionsvärdena varit stabila eller svagt
neråtgående de senaste tio åren.

Executive summary
Total value of production for ornamental plants has been fairly stable or declining
in the last ten years. The official data does suggest a sharp increase in the last few
years, but this is entirely due to the fact that a few companies have declared very
high prices for deciduous trees. Contacts with the industry suggest that the
reported data is not representative in this case.
Sweden produces less and less of most kinds of ornamental plants. A positive
exception is cultivation of tulips, which has increased significantly even though
producer prices of tulips have declined in real terms in the last ten years. Geraniums are another exception from the general decline in production, since this
production has remained at about the same level as before.
The structural developments that characterise the entire agricultural and horticultural sector are happening within the subsector of ornamental plants as well. The
companies are fewer, but production per company has increased. Total areas are
also declining. This is partly due to the decline in overall production, but also to
the fact that an increasing share of open-air production is cultivated in containers.
It is difficult to measure consumption of ornamental plants in Sweden, but it
appears that total supply has increased in recent years. A large share of total
supply is met by imports. There are large differences in self-sufficiency between
various products: almost all cut flowers are imported, whereas about one third of
the potted plants were cultivated in Sweden.
One reason why Swedish production is declining for so many products may be
that prices have had a fairly weak trend compared to, for instance, fruit and vegetables. However, there are exceptions for certain products.
As regards the EU market, Dutch production and exports have developed strongly
in recent years. Other large producer countries, like for instance Italy and France,
have had stable or declining values of production in the last ten years.
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Aktuella händelser

1.1 Händelser de senaste åren
Sektorn för prydnadsväxter är förhållandevis oreglerad inom EU. Därför finns det
inte heller några större regeländringar att redovisa.

1.1.1 Elområden infördes i november 2011
Den 1 november 2011 delade Svenska kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra
områden beroende på deras elproduktion och kapacitet för kraftöverföring. Gräns
erna mellan elområdena går där det kan uppstå begränsningar i överföringen av el
på stamnätet. Elområde 1 och 2 täcker i stort sett Norrland. Elområde 3 omfattar
ungefär Svealand och norra Götaland, och elområde 4 omfattar södra Götaland.
Elpriserna kan vara olika i de olika områdena, även om Svenska Kraftnät uppger
att priserna under större delen av året troligen kommer att vara desamma i hela
landet. När priserna skiljer sig åt kommer de troligen att vara högst i södra Sverige. Eftersom en stor del av den svenska växthusodlingen ligger där kan detta
under en period leda till ökade kostnader för delar av näringen.
I takt med att stamnätet byggs ut de kommande 10–15 åren och elproduktionen
ökar i södra Sverige räknar Svenska kraftnät med att prisskillnaderna ska försvinna.1

1.2 Framåtblick
Här tar vi upp några händelser som kan påverka sektorn för prydnadsväxter de
kommande åren.

1.2.1 EU:s jordbrukspolitik efter 2013
EU håller på att diskutera hur jordbrukspolitiken ska se ut efter 2013. I skrivande
stund är inga beslut fattade. Enligt kommissionens förslag ska det dock inte ske
några fundamentala förändringar för prydnadsväxter, utan sektorn kommer även i
fortsättningen att vara mycket lätt reglerad.
Gårdsstödet blir också kvar, även om det ser ut att tillkomma en del regler som
bland annat syftar till att göra jordbruket mer miljövänligt. Förhandlingarna är
dock mycket komplicerade, i synnerhet som Europaparlamentet numera också har
en betydande roll att spela i beslutsprocessen.

1.2.2 Nya handelsavtal
EU håller på att ingå nya eller förändrade handelsavtal med flera länder. Detta kan
få konsekvenser för tullarna på prydnadsväxter, vilket i sin tur kan leda både till
ökad konkurrens på EU-marknaden och till ökade exportmöjligheter för EUproducenter.

1 Hela avsnittet bygger på information på Svenska kraftnäts webbplats, hämtad 31 augusti 2012.
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De före detta kolonier i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (AVSländerna) som inte skriver under avtal med EU kommer att tappa sitt tullfria tillträde till EU den 1 januari 2014. Detta kan bland annat leda till högre tullar på
import av snittblommor från Kenya, eftersom det landet ingår i Östafrikanska
regionen, som hittills inte skrivit på avtalet.2 För rosor skulle det till exempel innebära att det tillkommer en tull på omkring fem procent på en import som idag är
tullfri.
Förhandlingar pågår med Canada om ett frihandelsavtal. Det finns inga färdiga
texter än, men det verkar troligt att tullarna fasas ut på de flesta prydnadsväxterna.
Med Marocko har EU sedan flera år tillbaka ett handelsavtal. Parterna har nyligen
förhandlat fram en utökning av handelsförmånerna för jordbruksprodukter, och
dessa trädde ikraft den 1 oktober 2012. Med såväl Marocko som andra länder i
regionen (Tunisien, Jordanien och Egypten) har EU också inlett förhandlingar om
att vidareutveckla de avtal som redan finns.
Med Centralamerika undertecknade EU handelsavtal i juni 2012. Det kommer
att dröja några år innan avtalen i sin helhet träder ikraft, men handelsdelarna
börjar troligen gälla den 1 januari 2013 eller strax därpå. Också med Colombia
och Peru (Andinska pakten) skrev EU under handelsavtalet i juni 2012. Handelsdelarna kan troligen börja tillämpas ganska snart. Dessa avtal innebär att nästan
alla kvarvarande tullar på prydnadsväxter avskaffas mellan länderna så snart
avtalet träder ikraft. För de centralamerikanska länderna gäller dock att de får ta
tio år på sig för att hela avskaffa tullarna på vissa snittblommor och en del produkter i KN-kapitel 0604.
EU har också för avsikt att ändra sina allmänna tullförmåner till u-länderna,
det så kallade GSP-systemet. De nya reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2014,
och innebär att tullförmånerna koncentreras till färre länder. Det skulle betyda att
länder som klassificeras som höginkomst eller övre medelinkomst inte omfattas av
tullförmånerna. Ändringen skulle troligen i första hand påverka import från
länder i Latinamerika som inte har något frihandelsavtal med EU.
Ovanstående är inte en komplett lista över EU:s pågående förhandlingar. De har
till exempel också inlett diskussioner med USA och Japan om handelsavtal, men
där väntar vi inte oss något färdigt resultat de närmsta åren. Med Ukraina har
själva förhandlingarna kommit långt, men där är det politiska hänsyn som stoppat
processen. Även med Indien har processen hunnit en bra bit på väg.

1.2.3 Skadegörare och bekämpningsmedel
En del växtskyddsmedel är på väg att försvinna från den svenska marknaden. Två
exempel är Pirimor mot bladlöss och Mesurol mot trips. Detta kan leda till ökade
problem med dessa skadegörare. Vissa ersättningspreparat finns, men de har i
dagsläget inte samma effekt eller är skadligare för nyttodjur.3
Om det bara finns ett fåtal preparat som kan användas så ökar det risken för att
skadegörarna blir resistenta mot de preparaten. Ett annat problem är att de medel
2 Europaparlamentet har röstat för att förlänga tidsfristen till 2016, men om det faktiskt blir så är i
skrivande stund en öppen fråga.
3 Hela det här avsnittet bygger på uppgifter från regelenheten på Jordbruksverket.
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som finns bara får användas ett fåtal gånger under växtperioden, vilket betyder att
det är svårt att kontrollera skadegörarna i mellantiden. Vita flygare är ett exempel
på en svårbekämpad skadegörare idag, och även spinnkvalster kan vara besvärliga
i vissa kulturer. Kommande år kan dvärgkvalster bli ett problem. Under 2012
ställde de till problem bland annat i Nederländerna, och en del angrepp konstaterades även i Sverige. Det finns i skrivande stund endast ett preparat – Vertimec –
att ta till mot dessa.
När det gäller biologiska bekämpningsmedel är få sådana godkända i Sverige, och
det tar lång tid att få igenom nya preparat. Detta kan leda till att odlarna inte
använder biologiska preparat i samma utsträckning som de skulle vilja.

1.2.4 Kroatien blir ny EU-medlem
Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e medlem.
Deras produktion av prydnadsväxter är något större än Sveriges, och brukar hålla
sig på omkring 200 miljoner euro om året.
I handeln med EU är Kroatien nästan uteslutande en importör. Landet importerar
prydnadsväxter från EU till ett värde av omkring 35 miljoner euro, medan motsvarande export bara uppgår till omkring 500 000 euro.
EU-medlemskapet kommer att innebära att Kroatien helt avskaffar sina tullar
gentemot övriga EU-länder. I dagsläget har EU:s exportörer ett förmånligt tillträde
till den kroatiska marknaden, i och med att de ofta betalar hälften av den tull som
gäller för andra länder. Tullen för produkter från EU ligger idag på omkring fem
procent för de flesta produkterna inom sektorn. För en del produkter finns också
tullfria kvoter.
När det gäller import från Kroatien är den redan tullfri.
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Analys av marknaden
för prydnadsväxter

Vid första anblicken ser det ut som om sektorn för prydnadsväxter expanderat på
senare år, i och med att det totala produktionsvärdet har ökat kraftigt under andra
halvan av 00-talet. Ökningen inleds 2005, och går från omkring 1,6 miljarder
kronor till 2 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 25 procent på bara
sex år.
Nästan hela ökningen består dock av kraftigt höjda priser på lövfällande träd, som
numera är en av de stora posterna i det totala produktionsvärdet för sektorn. År
2005 var det genomsnittliga priset 345 kronor per styck, medan det sex år senare
var 1159 kronor per styck, i alla fall enligt den officiella statistiken. Observationen
för 2011 bygger dock på rapporter från bara tre företag, och måste därför betraktas
som mycket osäker. Kontakter med näringen bekräftar att siffran förmodligen är
för hög.
Om man räknar bort de lövfällande träden har det totala produktionsvärdet
minskat något under perioden, från 1,4 miljarder till 1,3 miljarder kronor. Dessa
siffror inkluderar inflation, så i reala termer är minskningen något större.

Figur 1. Produktionsvärde för prydnadsväxter utan lövfällande träd 2005–2011,
miljoner kronor
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 28 SM 1201 och tidigare. Sticklingar ingår inte.

Om man mäter produktionen i antal produkter istället för i värde så ser man att
produktionen minskar för de flesta produkterna. Krukväxter och utplanteringsväxter har minskat med 31 respektive 38 procent sedan 1999, och odlingen av
snittblommor i Sverige har nästan upphört helt under samma period. Betydligt
bättre ser det ut för lökblommor, både till snitt och i kruka; den produktionen har
ökat med omkring en tredjedel sedan sekelskiftet. Även frilandsproduktionen går
tillbaka om man räknar i antal producerade enheter. Framför allt är det perenner
och prydnadsbuskar som minskar i antal.
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Produktionen är ganska koncentrerad till ett fåtal produkter. Nästan hela produktionen av lökblommor till snitt består till exempel av tulpaner, och knappt hälften
av de krukväxter som odlas i Sverige är antingen pelargoner eller julstjärnor.
Totalt sett är tulpaner, pelargoner och lövfällande träd de produkter som bidrar
mest till det sammanlagda produktionsvärdet.

Figur 2. Enskilda produkters andel av sin delsektor 2005–2011, procent efter värde
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 28 SM 1201 och tidigare

Det finns dessutom en tendens att den koncentrationen ökar. Det gäller framför
allt inom sektorn utplanteringsväxter, där penséerna blivit allt viktigare på senare
år (från 35 procent av utplanteringsväxterna till 40 procent).
Antalet företag inom sektorn har minskat betydligt mer än den totala produktionen. Med andra ord pågår ungefär samma strukturomvandling inom sektorn för
prydnadsväxter som inom andra sektorer inom jordbruket.
Inom alla delsektorer producerar de kvarvarande företagen i genomsnitt större
volymer än tidigare. Det är särskilt tydligt för lökblommor till snitt, där volymerna
ökat från omkring 250 000 styck per företag under 1990-talet till att nu ligga över
en miljon.
En anledning till att produktionen haft en dämpad utveckling kan vara att priserna
inom sektorn är ganska pressade. Om man ser till genomsnittet för hela sektorn så
har prisindex ökat med sex procent sedan 2005, vilket innebär en svagare utveckling än för exempelvis frukt och grönsaker.
För viktiga produkter som tulpaner och penséer har priserna hållit sig på ungefär
samma nivå de senaste tio åren, vilket betyder att de har minskat om man tar
hänsyn till inflationen. För pelargoner och julstjärna har de nominella priserna
dock ökat under samma period
Samtidigt som delar av den svenska produktionen stagnerar eller minskar så ökar
importen något. Ökningen är dock inte större än omkring 15 procent i värde sedan
2002. Med tanke på att dessa siffror inkluderar inflationen så är den genomsnittliga ökningen ganska liten. Vissa produktslag har dock ökat kraftigt, till exempel
lök- och knölväxter samt träd och buskar.
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Sveriges export är betydligt mindre än importen. De produkter som framför allt
exporteras är blomlökar, julgranar och skogsträd. Exporten går i första hand till
grannländerna.
När det gäller konsumtionen tycks två trender vara på gång: dels har den totala
efterfrågan varit ganska svag på senare år, och dels så sker det en förskjutning av
efterfrågan bort från skötselkrävande krukväxter till exempelvis orkidéer och tulpaner.
Det är dock svårt att säga något definitivt om hur konsumtionen utvecklats,
eftersom det är ont om data på området. Om man ser till det totala produktionsvärdet och lägger till den totala nettoimporten så tyder det på att det totala utbudet
på marknaden ökat. Om man räknar bort de lövfällande träden, där datan är påfallande osäker, så ser det dock istället ut som om det totala utbudet ligger på samma
nivå nu som det gjorde 2005. Tendensen de senaste åren har varit något vikande.

Figur 3. Totalt utbud av prydnadsväxter utom lövfällande träd 2005–2011, miljarder kronor
Källa: Produktion från Jordbruksverket och handel från SCB. Handeln avser KN-nr 0601–0603.

Om man istället ser till enskilda produktgrupper verkar efterfrågan på både snittblommor och krukväxter vara på neråtgående sedan några år tillbaka. (Produktions- och handelsdata är dock inte klassificerad på samma sätt, så beräkningarna
är inte exakta.) Det totala utbudet av dessa produkter är nu tillbaka på de värden
som gällde för omkring tio år sedan. Om man tar hänsyn till inflationen betyder
detta att det totala utbudet har minskat. Samtidigt ökar det totala utbudet av lökoch knölväxter som tulpaner och orkidéer.
Att krukväxterna går tillbaka samtidigt som lök- och knölväxterna ökar tyder på
att konsumenterna allt mer väljer lättskötta produkter. Om den tendensen håller i
sig så kan det vara ett bekymmer för den svenska näringen, eftersom en betydande
del av produktionen utgörs av krukväxter som kräver en del skötsel av sin ägare.
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Den svenska marknaden

Det här kapitlet beskriver först produktion och konsumtion i Sverige av prydnadsväxter. Därefter följer uppgifter om svensk import och export samt prisutveckling
för dessa produkter

3.1 Sveriges produktion och strukturutveckling
Med prydnadsväxter menar vi i den här rapporten alla trädgårdsprodukter som
inte räknas som frukt eller grönsaker. Det betyder att följande produkter omfattas:
plantskoleväxter, snittblommor, lökblommor, krukväxter, utplanteringsväxter och
sticklingar/småplantor. På grund av brister i datan är inte alla dessa produkter med
i alla figurer.
Segmentet sticklingar och småplantor inkluderar även småplantor av köksväxter.

3.1.1 Produktionsvärde
Produktionsvärdet för prydnadsväxter har ökat på senare år, och uppgick 2011 till
omkring 1,7 miljarder kronor. Den största delen av detta utgörs av produkter från
växthus, men den produktionen har snarare tappat i värde på senare år. Ökningen
av det totala produktionsvärdet kommer istället från plantskoleväxterna.

Figur 4. Produktionsvärde för svenska prydnadsväxter 2002–2011, miljarder kronor
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 28 SM 1201. Sticklingar ingår inte i det totala
produktionsvärdet.

Ökningen inom plantskoleväxterna består framför allt av en kraftig prisökning på
lövfällande träd. Detta är den klart största undergruppen inom plantskoleväxterna,
och står för omkring hälften av det totala produktionsvärdet för frilandsodlingen.
Enligt statistiken har priset ökat från 275 kr per styck år 2007 till 1159 kr/styck år
2011. Värdet för 2011 bygger dock på mycket få observationer och är därför väldigt osäkert. Det är därför möjligt att det totala produktionsvärdet egentligen är
lägre än vad figuren ovan säger. Se kapitel 2 för en redovisning av produktionsvärdet när produkten ”lövfällande träd” har tagits bort.
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Man bör komma ihåg att produktionsvärdet för plantskoleväxter avser värdet av
produkter i odling. Eftersom många av dessa produkter växer under flera år innan
de säljs så representerar produktionsvärdet inte den sålda produktens värde. Vi vill
också påpeka att den enkät som datan grundar sig på bara når en ganska liten del
av producenterna. För 2011 bygger den officiella statistiken för plantskoleväxter
på uppgifter från en så liten andel som nio procent den totala produktionen. Detta
minskar förstås tillförlitligheten i siffrorna.
De växthusprodukter som står för de största produktionsvärdena är krukväxter,
följt av lökblommor och utplanteringsväxter.

Figur 5. Produktionsvärde fördelat på produktgrupp 2009–2011, miljoner kronor
Källa. Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 28 SM 1201

För den näst största produkten, det vill säga krukväxter, finns det ingen klar trend i
produktionsvärdet. Under 2008–2010 låg produktionsvärdet på omkring 450 miljoner kronor, men det sjönk 2011 till drygt 370 miljoner kronor, vilket är ungefär
samma värde som gällde för 2007.
För lökblommor som går till snitt finns det däremot en svagt uppåtgående trend;
produktionsvärdet har ökat med omkring sex procent de senaste fem åren.

3.1.2 Produktion på friland
Frilandsodlingen av prydnadsväxter består nästan bara av plantskoleväxter. Produktionen av snittblommor på friland har i stort sett upphört.
Plantskolesektorn har under de senare åren haft en positiv utveckling med avseende på såväl kvantitet som värde. Lövfällande träd dominerar stort räknat i värde,
och ökar tydligt. Segmentet i övrigt inkluderar bl.a. barrväxter, häckväxter,
jordgubbsplantor och rosor.
Produktionen mäts i styck. Eftersom det är stora skillnader i värde och arbets
insats på till exempel en daggkåpa och ett fruktträd lägger vi inte ihop
produktionsvolymen till en totalsiffra, utan nöjer oss med att redovisa hur
volymerna har utvecklats för de största produktgrupperna.
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Figur 6. Producerade volymer av vissa plantskoleväxter 1999–2011, miljoner styck
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande nr JO 33 SM 1201

Figuren visar att produktionen av de flesta produktslagen är på tillbakagång. Det
gäller även de lövfällande träden, trots att den produktionen snabbt ökat i värde
och ensam förklarar nästan hela ökningen av produktionsvärdet för hela sektorn.
Nedgången är tydligast för prydnadsbuskar; antalet har nästan halverats sedan
sekelskiftet.4
Det är inte bara den totala produktionen som minskar; antalet företag och den
totala frilandsarealen går också tillbaka.

Figur 7. Odling av plantskoleväxter på friland 1987–2011, antal företag samt hektar
Källa Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201.

4 En del prydnadsbuskar tycks dock felaktigt ha rapporterats i kategorin lövfällande träd, så nedgången behöver inte vara så kraftig som det ser ut av figuren.
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Att odlingen av prydnadsbuskar går tillbaka återspeglas i att dessa arealer också
har minskat kraftigt under perioden. Även arealen fruktträd och perenner har
minskat, samtidigt som arealen lövfällande träd är ungefär lika stor nu som för
tjugo år sedan.
En viktig anledning till att arealerna minskar är att odlingen i allt större utsträckning sker i container snarare än direkt på friland. Avkastningen per hektar är då
betydligt större.

Figur 8. Andel av produktionen som sker i container, 1999–2011
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 2011

År 2011 odlades omkring 80 procent av de svenska perennerna och prydnads
buskarna i container. För rosor och lövfällande träd är andelen betydligt mindre,
men tendensen är klart ökande för alla produktslag vi studerat.
För lövfällande träd fick man för 2011 omkring 2 000 plantor per hektar på friland, vilket kan jämföras med nästan 18 000 plantor per hektar i container. För
prydnadsbuskar är skillnaden ännu större: omkring 15 000 plantor per hektar på
friland, och nästan 80 000 plantor per hektar i container.
Plantskoleväxterna odlas framför allt i södra Sverige; 44 procent av frilands
arealen ligger i Skåne län. För containerodlingen är Skåne ännu mer dominerande,
och stod 2011 för mer än 80 procent av den totala arealen.
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Figur 9. Andel av arealen plantskoleväxter på friland per län, 2002–2011
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen

Den sammanlagda frilandsarealen har hållit sig ganska stabil de senaste nio åren i
de största produktionslänen. Däremot har arealen gått tillbaka i län med mindre
omfattande produktion. Detta kan tyda på att det sker en koncentration av
odlingen till de mest gynnsamma regionerna.
Företagen är störst i de stora produktionsområdena. I Skåne län var arealen per
företag år 2011 i genomsnitt 3,3 hektar för containerodling och 10,2 hektar för
frilandsodlingen. I Halland, det näst största produktionslänet, är frilandsföretagen
bara något mindre, med en areal på i genomsnitt 8,2 hektar per företag. I övriga
områden har företagen betydligt mindre arealer än dessa.
Om man ser till odlingen i container så visar statistiken på en kraftig ökning i total
areal i Skåne för 2011, efter en stadig nedgång från 2002 till 2008. Det rör sig
dock om rapporter från ett fåtal företag om ett enskilt år, så den siffran kan vara
missvisande.

3.1.3 Produktion i växthus
De viktigaste prydnadsväxterna som odlas i växthus i Sverige är krukväxter och
lökblommor, framför allt tulpaner. Den totala produktionen av prydnadsväxter i
växthus har varit ganska stabil de senaste tio åren, räknat i styck.
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Figur 10. Produktionsvolymer för växthusprodukter 1999–2011, miljoner styck
Källa. Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201

Som framgår av figuren har produktionen av lökblommor ökat stadigt det senaste
decenniet, både till snitt och i kruka. Sedan 2002 har produktionen ökat med
omkring en tredjedel.
För de övriga kategorierna är utvecklingen inte lika positiv. Krukväxter, utplanteringsväxter och snittblommor har alla gått tillbaka. För snittblommornas del har
odlingen nästan försvunnit.
Sticklingar saknas i diagrammet. Den data som finns för sticklingar tyder på en
mycket ojämn utveckling av produktionen. Serien bygger dock på uppgifter från
omkring en procent av den totala produktionen, så man bör vara försiktig med att
dra några större slutsatser av den.
Enligt näringen beror den minskade produktionen på att efterfrågan på produkterna är svag. Detta berodde i sin tur i alla fall delvis på att konsumenter drar sig
för att köpa produkter som måste tas om hand, särskilt sådana som är känsliga för
dålig skötsel.5
Mer detaljer om de enskilda växthusprodukterna kommer längre ner i det här
avsnittet.
3.1.3.1 Arealer och antal företag

Eftersom produktionen minskar i flera fall är det inte någon överraskning att
antalet företag också minskar. För växthusodlingens del handlar det totalt om
nästan en halvering sedan 1999, och ser man till en längre period så är minskningen ännu större.

5 Marknadsråd för trädgårdsprodukter, oktober 2012
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Figur 11. Antal företag med växthusproduktion av prydnadsväxter 1990–2011
Källa Jordbruksverkets statistiska meddelande JO 33 SM 1201

I procent räknat är det snittblommorna som minskat mest. I början av 1990-talet
fanns det mer än 200 företag i Sverige som odlade snittblommor. År 2011 var
antalet nere på 15 företag.
Delvis är det minskade antalet företag en effekt av en koncentration av produktionen: företagen blir inte bara färre utan också större. Detta är något som sker
inom hela jordbruks- och trädgårdssektorn, och är alltså långt ifrån unikt för just
prydnadsväxterna.

Figur 12. Produktion per företag 1990–2011, 1000 styck
Källa: Jordbruksverkets statistiska meddelande JO 33 SM 1201. Kategorin lökblommor redovisas från
och med 2002 uppdelad på snitt och kruka. Trenden för lökblommor i kruka har en ganska plan
utveckling från 2002 och framåt.

Utvecklingen har varit drastisk för framför allt sticklingar och lökblommor, i synnerhet de senaste tio åren. För lökblommor, det vill säga i stort sett tulpaner, producerar ett genomsnittligt företag idag drygt 1,7 miljoner blommor, vilket kan
jämföras med 400 000 blommor år 2002. Produktionen per företag är alltså nästan
fem gånger så stor nu som den var i början av 1990-talet. För krukväxter, som
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värdemässigt är den viktigaste växthusprodukten, har produktionen per företag
ökat med nästan 60 procent under perioden.
3.1.3.2 Växthusföretagens energianvändning

De växthusföretag som specialiserar sig på prydnadsväxter har blivit betydligt
bättre på att utnyttja energin effektivt. År 2011 uppgick den genomsnittliga förbrukningen till 159 kWh per kvadratmeter, vilket är mindre än hälften av förbrukningen år 2002.
Samtidigt har det skett en omställning bort från fossila bränslen. År 2011 använde
mindre än hälften av prydnadsväxtföretagen fossila bränslen, medan det för nio år
sedan var nästan 80 procent av dem som gjorde detta.
Tabell 1. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2002–2011, MWh
2002

2005

2008

2011

342 847

304 394

135 439

74 274

Naturgas

35 497

25 647

21 083

8 250

Övriga fossila bränslen

83 622

4 355

3 650

4 087

Fjärrvärme

33 681

35 265

30 267

11 953

Elenergi

70 337

84 012

43 435

39 761

10 340

12 191

31 113

32 480

Pellets, briketter

7 254

4 315

12 803

23 088

Övriga biobränslen

6 569

6 900

12 970

5 121

Fossila bränslen
Eldningsolja

Fjärrvärme och el

Biobränslen
Bark, flis, spån

Källa: Jordbruksverket, statistikrapport nr 2012:05

Användningen av eldningsolja har i stort sett halverats från 2002 till 2008, och
sedan en gång till från 2008 till 2011. Detta är en välkommen utveckling, men
man bör observera att olja fortfarande är den klart största energikällan i växthusen.
Andra stora energikällor är fjärrvärme och el, som kan komma från en rad olika
råvaror. Dessa kategorier har också minskat under perioden. För fjärrvärmen
hänger dock mycket av nedgången på siffrorna enbart för 2011, vilket förstås ökar
risken för att det kan handla om tillfälligheter snarare än om en trend.
3.1.3.3 Snittblommor

Snittblommor odlas numera i mycket liten utsträckning i Sverige. Produktionsvärdet var 2011 bara 7,8 miljoner kronor. De producerade volymerna har minskat
kraftigt, från 17 miljoner styck vid sekelskiftet till bara 2,6 miljoner styck år 2011.
Bara 15 företag uppger att de odlade snittblommor år 2011, vilket betyder att 75
företag har slutat med den odlingen sedan 1999.
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Figur 13. Odling av snittblommor i växthus, antal företag och miljoner styck, 1999–2011
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201

Den snittblomma som fortfarande odlas i nämnvärd utsträckning är ros. Det förekommer också en viss odling av krysantemum och alstroemeria, men värdet av
den odlingen var bara 300 000 kronor under 2011.
Den minskade odlingen beror inte på minskad efterfrågan. Istället handlar det om
att importen tagit över marknadsandelar. En anledning till den kraftiga tillbakagången i den svenska produktionen är att snittblommor är en arbetsintensiv produkt, vilket gör det svårt för ett land med höga lönekostnader att konkurrera med
till exempel Colombia och Kenya. Dessutom har produkten ett högt värde per
kilo, vilket gör att det går att transportera den med flyg över långa sträckor utan att
den blir olönsam.
3.1.3.4 Lökblommor till snitt

Situationen för lökblommor ser betydligt bättre ut än den för snittblommor. Produktionsvärdet uppgick år 2011 till omkring 453 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 343 miljoner kronor år 2002. Volymen har ökat stadigt under hela
00-talet, från knappt 130 miljoner styck år 2002 till 170 miljoner styck år 2011, en
ökning med 30 procent.
Nästan hela produktionen utgörs av tulpaner.
Trots den ökande produktionen minskar antalet företag. För lökblommor till snitt
handlar det om en minskning från 272 till 88 företag under perioden 2002–2011,
och för lökblommor i kruka om en minskning från 364 till 140 företag.
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Figur 14. Odling av olika lökblommor i växthus 2002–2011, antal företag och miljoner styck
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201

Som framgår av figuren är tulpaner den klart största lökblomman i svenska
växthus. Tulpanproduktionen har dessutom ökat stadigt under 00-talet, från drygt
100 miljoner styck år 1999 till 150 miljoner styck år 2011. Det förekommer även
en del odling av narcisser (påskliljor) och andra lökväxter till snitt, men det rör sig
om små volymer.
När det gäller lökblommor i kruka är det narcisser och amaryllis som står för den
största andelen av produktionen. De producerade volymerna av båda dessa produkter har ökat kraftigt under 00-talet: för amaryllis handlar det om en fördubbling sedan 1999, och för narcisser om en ännu större ökning. Det odlas också en
hel del hyacinter, men den produktionen har gått tillbaka något under perioden.
En anledning till att lökblommorna klarat sig så mycket bättre än snittblommorna
är att de kan produceras i stor skala med förhållandevis låg arbetsinsats. Dessutom
har lökblommorna ett mindre värde per kilo, vilket gör att det blir förhållandevis
dyrt att transportera dem med flyg. Det gynnar produktion som ligger närmare
konsumenten.
Till skillnad från frilandsodlingen så är större delen av produktionen av lökblommor inte särskilt koncentrerad till Skåne. Istället ligger den gärna nära stora
städer; nästan en tredjedel av produktionen sker i Stockholmsområdet.
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Figur 15. Andel av odlingen av lökblommor i valda län 2002–2011, fördelat efter antal
Källa: Jordbruksverkets databas

Liksom för frilandsodlingen tycks det dock pågå en geografisk koncentration av
produktionen. De tre största produktionsregionerna har ökat sin andel från 50 till
dryga 60 procent sedan 2002, samtidigt som kategorin Övriga har gått tillbaka.
Företagen är klart störst i Stockholmsområdet och i Gävleborg; år 2011 producerade de i genomsnitt omkring 6 miljoner lökblommor per företag. Detta är en
kraftig ökning jämfört med tidigare år. Så sent som för tre år sedan låg snittet på
omkring 2,5 miljoner styck per företag, och längre tillbaka var produktionen per
företag ännu lägre. Även i Skåne och Halland visar statistiken på att det skett en
snabb koncentration av odlingen. I det fallet har produktionen per företag gått från
knappt 500 000 styck per företag år 2002 till omkring 2,5 miljoner styck år 2011.
3.1.3.5 Krukväxter

Odlingen av krukväxter är på tillbakagång. Under de senaste tio åren har den producerade volymen minskat från nästan 50 miljoner styck till 30 miljoner styck.
En stor del av nedgången tycks ha skett år 2011. Både den producerade volymen
och produktionsvärdet var påfallande lågt det året; produktionsvärdet var 20 procent lägre än året innan. Jämfört med 2008, som är det senaste år som det finns
data för båda värdena, minskade volymen med 28 procent och värdet med 11 procent. Man bör dock komma ihåg att observationer för ett enskilt år kan bero på
tillfälligheter, så med ledning av enbart de här siffrorna kan man inte dra slutsatsen att det skedde något drastiskt år 2011.
Antalet företag har nästan halverats sedan 1999, från drygt 600 företag då till
omkring 330 företag år 2011.
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Figur 16. Odling av krukväxter i växthus 1999–2011, antal företag och miljoner styck
Källa: Jordbruksverket, statistisk meddelande JO 33 SM 1201

Den krukväxt som odlas mest är pelargon. Den håller också ställningarna; produktionen har hållit sig kring 10 miljoner styck om året under hela perioden. Däremot
har utvecklingen varit påfallande svag för begonia. Detta var den näst största
krukväxten i början av perioden, men produktionen har gått från 7,8 miljoner
styck år 1999 till bara 2,7 miljoner styck år 2011. Julstjärnorna hade ett påfallande
svagt år 2011, men det går inte att se i statistiken om detta var en tillfällig nedgång
eller början på en vikande trend.
Den minskande produktionen kan framför allt kopplas till vikande efterfrågan snarare än till ökad import. Importen ökade visserligen under 2011, men var trots det
lägre än den varit omkring 2007–2008. Den svaga efterfrågan har i sin tur i alla
fall delvis att göra med att många drar sig för att köpa växter som kräver omsorgsfull skötsel.
Krukväxter odlas framför allt i regioner där det bor förhållandevis mycket folk.
Omkring hälften av odlingen sker i Skåne län, följt av Stockholmsområdet och
Västra Götaland.
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Figur 17. Andel av krukväxtodlingen i valda län 2002–2011, fördelat efter volym
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen

Den geografiska fördelningen av odlingen har inte förändrats mycket sedan 2002.
För krukväxterna ser vi alltså inte någon klar tendens mot att produktionen än mer
koncentreras till vissa regioner.
De största företagen ligger i Skåne; de har en genomsnittlig produktion på
omkring 200 000 krukväxter om året. Stockholm och Halland ligger på omkring
130 000 styck om året, och Västra Götaland på 70 000 styck. Snittet för de mindre
produktionslänen är betydligt lägre.
3.1.3.6 Utplanteringsväxter

Den svenska odlingen av utplanteringsväxter har minskat kraftigt på senare tid.
Fram till 2005 låg produktionen på 60–65 miljoner styck om året, men för 2008
och 2011 har produktionen gått ner till omkring 45 miljoner styck. Produktionsvärdet för 2011 var 115 miljoner kronor.
Antalet företag som odlar utplanteringsväxter har minskat under en längre tid.

Figur 18. Odling av vissa utplanteringsväxter i växthus 1999–2011, antal företag och
miljoner styck
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201
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Den produkt som står för de största volymerna är pensé, som också står för
omkring 40 procent av produktionsvärdet för utplanteringsväxter. Andra viktiga
produkter är petunia, tagetes och lobelia.
Minskningen av produktionen är ganska jämnt fördelad på de olika produkterna.
Av de produkter som särredovisas i statistiken under hela perioden har produktionen minskat för samtliga. Petunia, tagetes och impatiens (bland annat flitiga
lisa) har gått tillbaka mest, i och med att produktionen nästan har halverats sedan
sekelskiftet. För penséerna är tillbakagången betydligt mindre.
Även utplanteringsväxterna odlas framför allt i Skåne numera; år 2011 stod Skåne
län för drygt 40 procent av den totala produktionen.

Figur 19. Andel odling av utplanteringsväxter per län 2002–2011, fördelat efter volym
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas

Utanför de största produktionsområdena är produktionen ganska jämnt fördelad
över länen.
Företagen är klart störst i de stora produktionslänen. I Skåne ligger produktionen
per företag på över 300 000 plantor om året, och i Halland på omkring 200 000
styck. I de övriga länen är produktionen per företag mindre än så. Dessutom har
den genomsnittliga arealen per företag snabbt ökat i Skåne, men den tendensen är
inte alls lika stark för övriga regioner.
3.1.3.7 Sticklingar och småplantor

Statistiken för sticklingar och småplantor bygger på enkäter till endast en procent
av näringen. Uppgifterna i det här avsnittet bör därför tolkas med stor försiktighet.
Enligt databasen har den svenska produktionen av sticklingar och småplantor gått
tillbaka under flera år, för att sedan kraftigt öka under 2011 (från 80 miljoner
styck år 2008 till 180 miljoner styck tre år senare). Framför allt är det småplantor
till köksväxtproduktion som produktionen ser ut att ha ökat kraftigt.
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Figur 20. Odling av sticklingar och småplantor 1999–2011, antal företag och miljoner styck
Källa: Jordbruksverket, statistiskt meddelande JO 33 SM 1201

En tänkbar förklaring till att produktionen av småplantor till köksväxter ökat kraftigt på senare år är att det varit problem med sjukdomar i importerat material,
bland annat med pepinomosaikvirus på tomatplantor.
Antalet företag som odlar sticklingar och småplantor har minskat stadigt, från
strax över 200 år 1999 till under 130 företag år 2011. Produktionen sker framför
allt i Skåne.

3.2 Sveriges konsumtion
Det finns ingen officiell statistik över konsumtionen av prydnadsväxter i Sverige.
Istället räknar vi fram ett ungefärligt värde genom att ta de inhemska produktionsvärdena plus importen minus exporten6. Produktionsdatan avser den produktion
som redovisas i Jordbruksverkets officiella statistik, medan handelsdatan kommer
från SCB och avser KN-nummer 0601–0603. Julgranar och produkter som lav och
grenar för prydnadsändamål är alltså inte med. Vi har inte räknat upp värdena för
att få fram ett värde i konsumentledet.
Med förbehåll för att produktions- och handelsdatan inte är helt jämförbar så har
det totala utbudet på den svenska marknaden ökat under perioden, från omkring
3 miljoner kronor till 3,5 miljoner kronor. Svenska produkter har generellt sett
behållit sin position på marknaden; självförsörjningsgraden är strax under 50 procent både 2011 och tio år tidigare.

6 Det är inte möjligt att göra motsvarande beräkning på volymerna, eftersom produktionen anges i
1000 styck och handelsvolymerna i ton.
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Figur 21. Utbud och självförsörjningsgrad för prydnadsväxter 2002–2011, miljoner kronor
Källa: produktion från Jordbruksverket och handel från SCB

Figuren ovan ger en väldigt aggregerad bild av produktionen i förhållande till
importen av prydnadsväxter, och den påverkas också av de osäkra siffrorna på
lövfällande träd. För att få en mer nyanserad bild av situationen jämför vi också
produktion med nettoimport för några valda produktgrupper.
Man bör dock komma ihåg att datan för import och produktion inte alls är indelad
på samma sätt. Vi har försökt matcha produktionen mot relevanta statistiknummer,
men datan nedan bör ändå ses som en fingervisning snarare än som exakta siffror.

3.2.1 Snittblommor
För snittblommor var utbudet värt drygt 500 miljoner kronor år 2011. Det totala
utbudet av snittblommor på den svenska marknaden har minskat på senare år, efter
en topp år 2006 och 2007.

Figur 22. Utbud av snittblommor 2004–2011, miljoner kronor
Källa: produktion från Jordbruksverket, handel från SCB.
Importen avser KN-nummer 0603. Produktionen avser endast kategorin snittblommor, inte lökblommor
som odlas till snitt.
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Eftersom det nästan inte finns någon svensk produktion av snittblommor kvar så
täcks i stort sett hela utbudet av importen. Självförsörjningsgraden har hållit sig
på omkring två procent under nästan hela perioden. År 2011 var den dock ännu
lägre, omkring 1,5 procent.
När det gäller lökblommor till snitt är det svårt att göra någon riktigt meningsfull
jämförelse med handelsstatistiken. Det beror på att det inte finns någon separat
handelsstatistik för den produkten, utan den redovisas tillsammans med bland
annat orkidéer. Eftersom odlingen av framför allt tulpaner är en viktig beståndsdel
i den svenska sektorn för prydnadsväxter vill vi ändå konstatera att den svenska
tulpanproduktionen har ökat under 00-talet, från 112 miljoner styck år 2002 till
drygt 150 miljoner styck år 2011. Samtidigt har importen av kategorin lök- och
knölväxter ökat kraftigt, från 70 ton till 960 ton. Även om en stor del av den
siffran kan bestå av orkidéer så tyder det på att utbudet på den svenska marknaden
har ökat, och att svenska tulpaner tagit åtminstone en del av den ökningen.

3.2.2 Krukväxter
Utbudet av krukväxter var år 2011 värt omkring 1,2 miljarder kronor. Liksom för
snittblommor har utbudet minskat de senaste åren, fast för krukväxternas del började nergången något år senare. För både krukväxter och snittblommor kan den
allmänna nedgången i ekonomin vara en anledning till att konsumenterna väljer
att lägga mindre pengar på prydnadsväxter.

Figur 23. Utbud av krukväxter 2004–2011, miljoner kronor
Källa: produktion från Jordbruksverket, handel från SCB. Importen avser KN-nummer 0602 90 70, 91
och 99.

Ungefär en tredjedel av utbudet kommer från den inhemska produktionen. Den
andelen har hållit sig ganska stabil under perioden.
Förändringen i nettoimporten – först en ökning och sedan en nästan lika stor
minskning – består nästan helt av förändringar i importen av blommande krukväxter. Importen av gröna växter har däremot minskat under hela perioden.
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3.2.3 Plantskoleväxter
Värdet av det totala utbudet av plantskoleväxter har ökat kraftigt på senare år, i
takt med att det svenska produktionsvärdet ökat. År 2011 nådde det totala utbudet
för första gången över en miljard kronor.

Figur 24. Utbud av plantskoleväxter 2004–2011, miljoner kronor
Källa: produktion från Jordbruksverket, handel från SCB. Importen avser KN-nummer 0602 90 41, 45,
49 och 50.

Ungefär två tredjedelar av utbudet räknat i värde kommer från den svenska produktionen. De senaste åren har den andelen ökat något till omkring 70 procent, i
och med att det svenska produktionsvärdet ökat kraftigt. Se avsnitt 3.1 ovan om
produktionsvärden för en diskussion kring dessa uppgifter.
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3.3 Sveriges handel
Sverige importerar betydligt mer prydnadsväxter än vi exporterar. Importen var
2011 värd omkring 2,6 miljarder kronor, samtidigt som exportvärdet uppgick till
93 miljoner kronor.

Figur 25. Sveriges import och export av prydnadsväxter 2002–2011, miljarder kronor
Källa: SCB. Siffrorna avser hela HS-kapitel 6, och inkluderar alltså t.ex. julgranar.

Underskottet i handeln med prydnadsväxter har ökat något under de senaste tio
åren, från 2,3 miljarder kronor till 2,6 miljarder kronor.

3.3.1 Sveriges import
Sverige importerade prydnadsväxter för drygt 2,6 miljarder kronor under 2011. I
nominella termer har importen ökat något under 00-talet, med omkring 15 procent.

Figur 26. Sveriges import av prydnadsväxter 2002–2011, miljarder kronor
Källa: SCB. Frilandsplantor är KN-nummer 0602 90 41–50. Krukväxter är 0602 90 70–99.
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Den största produktgruppen är krukväxter; importen uppgick till omkring 850
miljoner kronor år 2011. Importvärdet för krukväxter har minskat något på senare
år, samtidigt som importen av frilandsplantor och andra levande växter har ökat.
Importen av snittblommor, den näst största kategorin, är värd omkring 600 miljoner kronor om året.
Eftersom kategorin prydnadsväxter är så heterogen är det inte meningsfullt att
redovisa några sammanlagda siffror för importen mätt i ton (ett äppelträd väger
väldigt mycket mer än en snittros), men det kan vara intressant att titta på utvecklingen för några enskilda produkter.
• Importen av träd och buskar är omfattande, och har dessutom ökat kraftigt
mätt i ton: från omkring 5000 ton år 2002 till över 11 000 ton tio år senare.7
• Importen av lök- och knölväxter som orkidéer, narcisser och tulpaner har ökat
mest av alla räknat i procent. Importvolymen är mer än tio gånger så stor nu
som den var för tio år sedan. Det går inte att separera dessa produkter i stati
stiken, men troligen beror ökningen till stor del på att lättskötta orkidéer blivit
populära på senare år.
• Importen av blomlökar har minskat för alla produkter utom för tulpaner. Allra
kraftigast är nergången för gladioluslökar.
Importen kommer nästan uteslutande från andra EU-länder. Framför allt är Nederländerna en viktig leverantör. Danmark har minskat i betydelse på senare år, samtidigt som Tyskland har ökat, om än från en mycket låg nivå. År 2011 stod Nederländerna för 61 procent av det svenska importvärdet, Danmark för 22 procent och
Tyskland för 11 procent.8

Figur 27. Sveriges import av prydnadsväxter per land 2002–2011, miljoner kronor
Källa: SCB
7 Närmare bestämt avser detta KN-nummer 0602 90 49, träd och buskar som varken är skogsträd eller
sticklingar och unga plantor.
8 Observera att statistiken endast finns per avsändningsland. Produkter som importerats till EU via
exempelvis Nederländerna och sedan förts in till Sverige därifrån redovisas därför som import från
Nederländerna. Det landet är dock EU:s största producent av prydnadsväxter, så det är troligt att
större delen av den nederländska importen också odlats där.
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Nederländerna dominerar framför allt importen av lökar, lökväxter och snittblommor. Importen av träd, buskar och krukväxter är något jämnare fördelad:
Nederländerna är visserligen den största leverantören med drygt 40 procent av det
svenska importvärdet, men Tyskland och Danmark står också för betydande
värden. Importen av övriga produkter kommer framför allt från Danmark, och
består mest av julgranar och barrträdskvistar.
Importen från Danmark har minskat på bekostnad av ökad import från Nederländerna och Tyskland. Framför allt består den danska nedgången i en minskad
export av träd, buskar och krukväxter. Det är också i det segmentet som Tyskland
har ökat sin export till Sverige.

3.3.2 Sveriges export
Sveriges export av prydnadsväxter är mycket liten. Totalt sett handlar det om ett
exportvärde på omkring 100 miljoner kronor.

Figur 28. Sveriges export av prydnadsväxter 2002–2011, miljoner kronor
Källa: SCB

Totalt sett har exporten ökat med omkring 40 procent de senaste tio åren. Framför
allt är det kategorin träd, buskar och krukväxter som har ökat. Även snittblommor
och ”andra växter” har ökat, medan däremot exporten av lök och lökväxter har
minskat med drygt tio procent under perioden.
De enskilda produkter som står för de största exportvärdena är blomlökar, julgranar och skogsträd, som år 2011 stod för omkring 15 procent vardera av det
totala exportvärdet för prydnadsväxter. Andra produkter som exporteras från Sverige är krukväxter utan blommor och frilandsplantor som inte är träd eller buskar.
Den svenska exporten går i första hand till grannländerna. Danmark och Finland
tar emot en tredjedel vardera, och även Norge och Tyskland importerar prydnadsväxter från Sverige.
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3.4 Priser i Sverige
Priset på prydnadsväxter har ökat något de senaste tio åren, sett till ett genomsnitt
för hela sektorn. Sedan 2005 handlar det om en ökning med knappt sju procent.
Detta är en mycket liten ökning jämfört med till exempel utvecklingen för frukt
och grönsaker, som ökat med omkring 20 procent under samma period.

Figur 29. Producentprisindex 2005–2011 för prydnadsväxter jämfört med andra produkter
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen. Det går inte att visa en längre serie, eftersom prydnadsväxter
inte särredovisas förrän 2005. Innan dess redovisades dessa produkter tillsammans med grönsaker.

Index för prydnadsväxter följer inte alls samma mönster som jordbrukssektorn
som helhet. Detta är inte särskilt överraskande, eftersom jordbrukspriserna till stor
del påverkas av spannmålsmarknaden, som i sin tur är en global marknad som
bland annat påverkas av globala skördar, oljepriset och efterfrågan på foder.
Mer intressant att notera är att priset ökade som mest under den ekonomiska
krisen. Detta är inte ett väntat resultat, eftersom det verkar rimligt att en av de
första saker folk slutar köpa när de får ont om pengar är prydnadsväxter.
Ett prisindex för hela sektorn prydnadsväxter säger dock inte så mycket, så därför
redovisar vi också prisutvecklingen för valda produkter nedan. Ett problem är att
det för många produkter bara finns redovisade priser för vart tredje år, vilket är de
år som vi gör en enkätundersökning. De mellanliggande åren skattas priset för en
del produkter. Figuren redovisar priset för några av de produkter som står för de
största produktionsvärdena i den svenska odlingen av prydnadsväxter.
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Figur 30. Avräkningspriser för valda prydnadsväxter 2002–2011, kronor per styck
Källa: Jordbruksverket, statistiska meddelanden i JO 28-serien.

Som figuren visar är det ganska stor skillnad i prisutveckling mellan olika slags
produkter.
Krukväxter som julstjärna och pelargon har ökat i pris under perioden, från
omkring 10 kronor 2002 till 12 kronor för pelargon och 14 kronor för julstjärna
under 2011. Detta är en ökning med omkring 20 procent.
För tulpaner och penséer har priserna inte alls haft samma utveckling. Tvärtom
har priserna legat i stort sett oförändrade under hela perioden, vilket i reala termer
betyder att priset har sjunkit.
Perenner och lövfällande träd har däremot haft kraftigt ökande priser, särskilt på
senare år. För perenner handlar det om en ökning med omkring 50 procent, medan
de lövfällande träden ser ut att ha haft en spektakulär utveckling de senaste åren,
med priser som gått från 275 kronor per träd till över 1000 kronor per träd. Som vi
påpekat tidigare bygger dock den siffran på observationer från bara tre företag,
vilket gör den mycket osäker.

3.5 Lönsamhet
Vi redovisar inte någon tidserie för hur lönsamheten har utvecklats inom sektorn,
eftersom det inte finns någon officiell statistik om detta.

3.6 Ekologisk produktion
Det finns ingen officiell statistik över den ekologiska produktionen av prydnadsväxter i Sverige. Om man ser till data för hela trädgårdssektorn, där även frukt
och grönsaker ingår, kan man se en ojämn utveckling för de ekologiska arealerna.
Odlingen på friland ökade från 1999 till 2005, var i stort sett oförändrad 2008 och
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gick sedan tillbaka. För växthusen är tendensen den motsatta: den ekologiska
odlingen minskade kraftigt från 1999 till 2002, ökade sedan svagt under flera år,
och ökade kraftigt mellan 2008 och 2011. Knappt fem procent av den totala
växthusarealen var ekologisk år 2011.
Hos KRAV finns ungefär ett dussin företag registrerade som ekologiska producenter av blommor, krukväxter eller utplanteringsväxter. De arealer som uppgivits
är för det mesta mycket små.
Sörby Handelsträdgård i Gävletrakten var enligt egen utsago världens största producent av ekologiska tulpaner runt sekelskiftet. På grund av svag efterfrågan
gjorde de en paus i den ekologiska odlingen, och återupptog den under 2007–
2009. Sedan ändrade KRAV sina villkor så att sättlöken måste vara ekologisk för
att den färdiga tulpanen skulle få KRAV-märkas, och företaget avregistrerade sig
då eftersom de menar att de inte kunde få tag på ekologiska lökar av tillräckligt
god kvalitet.9

9 Källa: Sörby Handelsträdgårds webbplats, hämtat 28 december 2012.
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4

EU-marknaden

I det här avsnittet ger vi en översiktlig beskrivning av EU:s produktion och konsumtion av prydnadsväxter. Därefter följer uppgifter om import och export samt
prisutveckling för dessa produkter.

4.1 Produktion i EU
EU:s totala produktionsvärde för prydnadsväxter uppgick år 2011 till omkring
19,8 miljarder euro, vilket är knappt 602 miljoner euro mer än föregående år, en
ökning med cirka 3 procent. Mellan 2000 och 2011 är ökningen cirka 20 procent, i
nominella värden. Om man däremot räknar bort inflationen har EU:s produktions
värde minskat något under de senaste tio åren.
De största producentländerna är Nederländerna, Italien, Tyskland, Frankrike och
Spanien, som svarar för nästan 81 procent av det totala produktionsvärdet inom
EU. Det allra största producentlandet är Nederländerna, som med sina 6,5 miljarder euro står för knappt en tredjedel av det totala värdet 2011.

Figur 31. Produktion av prydnadsväxter i EU 27 år 2002–2011, miljarder euro
Källa: Eurostat, EAA-kalkylen (nominella basvärden)

Nederländerna är inte bara det största producentlandet, utan de har också ökat sin
andel av EU:s totala produktion under perioden (från 29 till 31 procent).
Sverige står för en mycket liten del av EU:s totala produktion av prydnadsväxter;
år 2011 stod vi för en knapp procent av det totala produktionsvärdet.
Nederländerna har också de största arealerna. Om man ser till arealen prydnadsväxter exklusive plantskoleväxter så är Nederländerna överlägset störst, med en
areal på omkring 26 000 hektar. De näst största producenterna, Tyskland och
Frankrike, har omkring 9 000 hektar vardera.
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Figur 32. Arealen prydnadsväxter i ett urval länder 2002–2011, 1000 hektar
Källa: Eurostat

Dessa siffror inkluderar inte plantskoleväxter. Datan för sådana växter har dock
fler luckor än den för andra prydnadsväxter, så vi redovisar den inte i diagramform. De största arealerna för plantskoleväxter redovisades 2011 för Tyskland och
Spanien, med omkring 20 000 hektar vardera. Även Nederländerna har stora arealer, omkring 17 000 hektar.

4.2 Konsumtion i EU
I det här avsnittet beräknar vi konsumtionen som produktion plus import minus
export.
För EU som helhet är det en mycket liten del av den totala produktionen som går
på export, och på den aggregerade nivån är exporten ungefär lika stor som
importen. Det totala utbudet ligger därför mycket nära den totala produktionen på
omkring 20 miljarder euro. Det har också ökat något på senare år, även om 2009
var ett svagare år.
Trots detta har flera länder rapporterat om vikande efterfrågan under 2010 och
2011, som en följd av ekonomiska svårigheter i flera EU-länder. Det gäller
framför allt Spanien och Italien. Även Polen rapporterar om fallande konsumtion,
men i det fallet sägs det bero mer på att konsumenterna inte längre köper
blommor till födelsedagar och liknande händelser. I Tyskland har konsumtionen
däremot hållit i sig, men man ser en tendens att konsumenterna alltmer föredrar
krukväxter framför snittblommor. Samma förändring i efterfrågan rapporteras
också från Österrike.10
Tyvärr har vi inte data för att kunna redogöra för konsumtionen på EU-nivå av de
olika delsektorerna. Eurostat saknar data för produktionsvärde annat än aggregerat
för hela sektorn, och redovisar inte produktion i ton över huvud taget.

10 Final minutes of the meeting of the advisory group on flowers and ornamental plants, 12 oktober
2011
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4.3 EU:s handel
I det här avsnittet beskriver vi EU:s import och export av prydnadsväxter de
senaste tio åren.

4.3.1 EU:s handelsbalans
EU exporterar mer prydnadsväxter än de importerar. Så har det varit sedan början
av 00-talet, men överskottet har blivit betydligt större på senare år. År 2011 uppgick handelsnettot till omkring 200 miljoner euro.

Figur 33. EU:s handelsbalans för prydnadsväxter 2002–2011, miljarder euro
Källa: EU-kommissionen

Går man in och tittar på de olika delsegmenten ser man att EU:s handelsbalans är
positiv för de flesta undergrupperna inom området. Det stora undantaget är snittblommor, där importen vida överstiger exporten. För lökar och krukväxter har
nettoexporten legat ganska oförändrad i nominella värden de senaste tio åren,
samtidigt som nettoexporten av perenna växter har ökat markant. Även importen
av snittblommor har ökat, men inte så mycket att det totalt sett väger upp den
ökande nettoexporten.
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Figur 34. EU:s handelsbalans för valda grupper av prydnadsväxter 2002–2011, miljoner euro
Källa: EU-kommissionen, arbetsdokument daterat 10 oktober 2012. KOM har använt följande indelning:
lökar: hela 0601, inkluderar alltså även blommande lök- och knölväxter
krukväxter: 0602 utom 2090, 9010, 9020, 9030, 9041 och 9049
perenner: fruktträd och bärbuskar, skogsträd, andra träd och buskar
snittblommor: 0604 och 0604, dvs. även julgranar, lavar och grenar

4.3.2 EU:s import
EU:s totala import av prydnadsväxter uppgick till omkring 1,5 miljarder euro år
2011. Sedan 2004 har importen ökat ganska stadigt varje år, även om år 2009 var
ett undantag från den trenden.

Figur 35. EU:s import av prydnadsväxter 2002–2011, miljoner euro
Källa: EU-kommissionen

Importen består i första hand av snittblommor. Totalt sett utgör dessa omkring
75 procent av det totala importvärdet. Den importen har dessutom ökat markant
på senare år, från omkring 900 miljoner euro i början av perioden till 1200 miljoner euro år 2011. Detta är en ökning med ungefär en tredjedel.
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EU importerar också en hel del krukväxter, Importen är blygsam jämfört med
snittblommorna, men utgör ändå omkring 18 procent av det totala importvärdet
för sektorn.
Siffrorna ovan inkluderar en viss inflation. Om man istället ser till importen räknat
i ton så kan man se att ökningen för snittblommor är ungefär lika stor i volym som
i värde. Importen av snittblommor har ökat med omkring 6 000 ton sedan 2002,
vilket motsvarar en ökning med ungefär 28 procent.

Figur 36. EU:s import av prydnadsväxter 2002–2011, tusen ton
Källa: EU-kommissionen

För krukväxter har importvolymerna gått tillbaka på senare år, efter en ökning
under början av 00-talet. De övriga produkterna berör endast små volymer.
Importen kommer från en rad olika länder. Den största leverantören är Kenya, som
ensamt står för en fjärdedel av EU:s import av prydnadsväxter. Framför allt består
den importen av snittblommor.

Figur 37. EU:s import av prydnadsväxter från vissa länder 2002–2011, miljoner euro
Källa: EU-kommissionen
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Andra viktiga leverantörsländer är Ecuador, Israel och Etiopien, som år 2011 stod
för ungefär nio procent var av EU:s importvärde. Det är intressant att notera att
importen från Etiopien ökat mycket kraftigt sedan mitten av 00-talet, och att Eti
opien på bara några år gått från mycket låga värden till att vara den näst största
leverantören till EU.
En sådan ökning kan inte ske utan att andra länder tappar andelar på EU-marknaden. Under de senaste tio åren har importen minskat från bland annat Israel,
USA och Costa Rica.

Figur 38. Länder som EU importerade prydnadsväxter ifrån 2011, fördelat efter värde
Källa: EU-kommissionen
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4.3.3 EU:s export
EU:s export av prydnadsväxter produkter har ökat ganska stadigt under 00-talet,
även om 2004 och 2009 var tillfälliga avbrott i trenden. Totalt uppgick exportvärdet till drygt 1,7 miljarder euro år 2011.

Figur 39. EU:s export av prydnadsväxter 2002–2011, miljoner euro
Källa: EU-kommissionen

Exportvärdet är ganska jämnt fördelat på tre kategorier: snittblommor, krukväxter
och blomlökar. År 2011 var snittblommorna den värdemässigt största produkten;
med ett exportvärde på 579 miljoner euro stod de för 32 procent av det totala
exportvärdet. Barrträd och härdiga perenner står för en mindre men växande andel
av EU:s export.
De främsta destinationerna för EU:s export av prydnadsväxter är Schweiz, Ryssland, USA och Norge. Ryssland och Schweiz är de två främsta destinationerna
med 21–22 procent vardera av exportvärdet. I övrigt går en förhållandevis liten
export till ett stort antal länder, som till exempel Japan, Kina, Ukraina och
Kanada.
Exporten till närliggande länder som Schweiz, Ryssland och Norge består framför
allt av färska produkter som krukväxter och snittblommor. Blomlökar exporteras
däremot framför allt till USA och Japan.
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Figur 40. EU:s export av prydnadsväxter per land 2002–2011, miljarder euro
Källa: EU-kommissionen

Exporten till framför allt Ryssland har ökat påtagligt under perioden, från en
påfallande liten andel i början av 00-talet till att vara den näst största destinationen
år 2011. Samtidigt har EU:s export till bland annat USA och Japan minskat.
Under 2011 fördelade sig EU:s export av prydnadsväxter på följande vis:

Figur 41. Länder som EU exporterade prydnadsväxter till 2011, fördelat efter värde
Källa: EU-kommissionen
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4.4 EU:s priser
I det här avsnittet redovisar vi priser i producentledet och prisutvecklingen i konsumentledet för prydnadsväxter.

4.4.1 Priser i producentledet
EU:s avräkningspriser för prydnadsväxter som helhet låg 2011 på en nivå 11 procent högre än 2005. Prisökningen avstannade dock under ett par år i mitten av
denna period. Under perioden 2006–2008 var prisökningen högre i EU än i Sverige men året efter hade den svenska prisökningen kommit i fatt.

Figur 42. Avräkningsprisindex på prydnadsväxter, index, 2005=100
Källa: Eurostat

Jämfört med utvecklingen för andra produkter har EU-priserna på prydnadsväxter
utvecklats påfallande stadigt. Exempelvis hade grönsakerna en betydligt kraftigare
nergång 2009, följt av en starkare ökning 2010.
Prisindexet ovan är dock mycket aggregerat, och säger inte mycket om vad som
hänt för enskilda produkter. För att få en bättre bild av hur priserna utvecklats i de
viktigaste producentländerna inom EU går vi därför vidare och redovisar priset i
producentled för de enskilda produkter som redovisas i Eurostats databas.
Det saknas dock data för flera länder. För ett så betydande producentland som Italien finns till exempel inte en enda prisserie för de här produkterna, och det finns
inga tyska priser från och med 2009. De länder som redovisas i figurerna är därför
inte nödvändigtvis de viktigaste producenterna av respektive produkt, utan helt
enkelt de som det finns data för.
För snittrosor har priset per styck de senaste åren hållit sig omkring 30 cent per
styck i Spanien och Nederländerna. De tyska priserna är högre, men där saknas
data sedan 2009. Även för Sverige upphör dataserien år 2008, vilket är rimligt
eftersom vi nästan inte har någon produktion av snittrosor i Sverige längre.
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Figur 43. EU-pris för rosor 2002–2011, euro per styck
Källa: Eurostat

Också för krysantemum ligger de spanska och de nederländska priserna nära varandra, på omkring 20 cent per styck, medan de tyska priserna är högre. Det nederländska priset har varit påfallande stabilt de senaste tio åren, medan Spanien och
Tyskland redovisar en del kraftiga fluktuationer.

Figur 44. EU-pris för krysantemum 2002–2011, euro per styck.
Källa: Eurostat

För tulpaner har de nederländska priserna hållit sig omkring eller strax under
15 cent per styck under hela perioden. Detta är märkbart lägre än i andra länder
som redovisat prisdata till Eurostat: både Belgien och Storbritannien har tulpanpriser på omkring 18 cent per styck. De svenska priserna ligger ytterligare lite
högre, över 20 cent per styck.
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Figur 45. EU-pris för tulpaner 2002–2011, euro per styck
Källa: Eurostat

När det gäller freesia har priserna i Nederländerna och Belgien hållit sig låga och
stabila på omkring 18 cent per styck. Detta är betydligt lägre än de priser som
redovisats från till exempel Portugal och Rumänien.

Figur 46. EU-pris på freesia 2006–2011, euro per styck
Källa: Eurostat

För gladiolus ligger Nederländerna och Storbritannien på ganska låga priser,
omkring 15 cent per styck. De belgiska priserna är betydligt högre. Jämfört med
andra produkter varierar priset betydligt från år till år i de aktuella länderna.
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Figur 47. EU-pris på gladiolus 2002–2011, euro per styck
Källa: Eurostat

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de nederländska priserna oftast ligger
lägre än i konkurrentländerna. Detta är inte ett oväntat resultat, eftersom Nederländerna är den klart största producenten och exportören inom EU, och priset är
ett av deras försäljningsargument.

4.5 Strukturutveckling inom EU
Under en lång period har antalet prydnadsväxtföretag i EU minskat stadigt. Detta
stämmer med den generella trenden inom jordbruket, som förändras mot färre
men större företag. Framför allt är det prydnadsväxtföretagen som minskat i antal.
För plantskolorna finns inte någon motsvarande trend.
Datan om antalet företag bör dock tolkas med försiktighet, eftersom den innehåller
en del data som ser osannolik ut. Exempelvis skulle antalet plantskolor i Polen ha
ökat från 7 000 till 22 000 från 2003 till 2010, samtidigt som nästan alla de 17 000
plantskolor som ska ha funnits i Rumänien år 2003 hade försvunnit fem år senare.

Figur 48. Antal företag som odlar prydnadsväxter i EU 27, 2003–2010
Källa: EU-kommissionen. Observera att vissa länder inte redovisat data för 2010, och att det totala
antalet företag kan bli något högre det året.
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Det land som har flest antal företag inom sektorn är Polen. Detta är dock inte
någon av EU:s större producenter (landet står för 0,6 procent av EU:s totala produktionsvärde för prydnadsväxter), så det måste röra sig om mycket små företag.
Figuren nedan visar hur antalet företag utvecklats sedan 2003 i de fem största producentländerna inom EU. Redovisningen per land bekräftar bilden av att antalet
företag inom sektorn minskar stadigt (även om Italien redovisar en ökning från
2005 och framåt).

Figur 49. Antal prydnadsväxtföretag i de största producentländerna inom EU 2003–2010,
1000 styck
Källa: Eurostat

Man kan också konstatera att de nederländska företagen är påfallande stora jämfört med deras närmsta konkurrenter, eftersom omkring 8 000 företag står för en
tredjedel av EU:s totala produktionsvärde. Dessutom växer de nederländska företagen snabbt: om man fördelar det totala produktionsvärdet för landet på antal
företag så ser man att produktionen per företag har ökat från omkring 470 000
euro till över 700 000 euro.
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Figur 50. Produktionsvärde per företag i de största producentländerna 2003–2010, 1000 euro
Källa: EU-kommissionen

I de andra stora producentländerna inom EU ser man inte alls samma utveckling.
Möjligen kan man ana en viss ökning för Tyskland och Frankrike, i alla fall för
2010, men det kan lika gärna bero på en tillfällighet i statistiken.
Inte bara antalet företag har minskat utan även den totala arealen på vilken det
bedrivs prydnadsväxtodling. De största arealerna återfinns i Nederländerna, men
även där minskar arealen. Frankrike går av datan att döma emot trenden, och har
ökat sin areal något från 2007 till 2010.

Figur 51. Areal prydnadsväxter i vissa EU-länder 2007 och 2010, 1000 hektar
Källa: Eurostat strukturundersökning
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5

Världsmarknaden

Det här kapitlet beskriver produktion av och handel med prydnadsväxter i världen.

5.1 Global produktion
Värdet av världens totala produktion av prydnadsväxter beräknas uppgå till 26,5
miljarder euro 2011.11 Räknat i värde har produktionen ökat något sedan 2009.
EU är världens största producent av prydnadsväxter, och står för ungefär 44 procent av det globala produktionsvärdet. Därefter följder USA, Kina och Japan,
med i grova drag tio procent vardera av produktionsvärdet.

Figur 52. Global produktion av prydnadsväxter 2009–2011, miljarder euro
Källa: EU-kommissionen

På den amerikanska kontinenten är USA största producent följt av Colombia och
Kanada. Brasilien och Ecuador har utvecklats starkt under de senaste åren som
producenter av prydnadsväxter, och har idag cirka två procent vardera av det globala produktionsvärdet.
Produktionen i Afrika har ökat de senaste åren, även om produktionsvärdet i
Kenya minskade med nästan 13 procent mellan 2009 och 2011. En förklaring kan
vara den politiska situationen i landet, men det kan också bero på den ekonomiska
situationen i Europa som är Kenyas främsta marknad. Den kenyanska produktionen uppskattas till 344 miljoner euro för 2011, vilket innebär att både Ecuador
och Brasilien hade en större total produktion av prydnadsväxter det året.
Kina är den största producenten i Asien, och stod 2011 för nästan 13 procent av
den globala produktionen. Näst störst är Japan, som traditionellt är en producent
av speciella prydnadsväxter för Asien. Även Sydkorea har en nämnvärd produktion av prydnadsväxter.

11 Källa: EU-kommissionen
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5.2 Världshandeln med prydnadsväxter
Datan i det här avsnittet är hämtad från databasen Comtrade. För enkelhets skull
använder vi ganska korta beteckningar på de olika produktkategorierna. De
begrepp vi använder ska tolkas så här:
Blomlökar

HS-kapitel 0601

blomlökar och lökväxter, även i blomning

Krukväxter

HS-kapitel 0602

krukväxter, blombuskar och träd

Snittblommor HS-kapitel 0603

snittblommor och blomknoppar

Övrigt

växtdelar utan blommor, mossa, julgranar m.m.

HS-kapitel 0604

Den globala handeln med prydnadsväxter var värd omkring 20 miljarder dollar år
2011. De främsta produkterna är snittblommor och krukväxter

Figur 53. Global import av prydnadsväxter 2007–2011, miljarder euro
Källa: COMTRADE

Handeln med krukväxter och snittblommor har ökat med omkring 25 procent
sedan 2007. Den starkaste utvecklingen ser vi för krukväxter, medan däremot handeln med övriga produkter har minskat något under perioden.
EU är världens överlägset största importör – de 27 länderna importerar prydnadsväxter till ett värde av omkring 13 miljarder dollar, vilket utgör omkring 70 procent av den globala importen. Figuren nedan visar därför de största importörerna i
världen utanför EU.
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Figur 54. Världens största importörer av prydnadsväxter utanför EU 2009–2011, miljarder
dollar
Källa: COMTRADE

Det är uppenbart att prydnadsväxter är något som de rika länderna köper. Den
största importören utanför EU är USA, med ett importvärde på ungefär 1,8 miljarder dollar år 2011. Andra betydande importörer är Ryssland, Japan och
Schweiz. Ett litet, rikt land som Norge importerar prydnadsväxter till ett värde
som är dubbelt så stort som Kinas. Å andra sidan har Kina en stor inhemsk produktion.
USA importerar framför allt snittblommor, som står för mer än 60 procent av det
totala importvärdet. Krukväxter är den näst största produkten till USA, med 22
procent.
Också Ryssland och Japan importerar framför allt snittblommor. För Rysslands del
utgör den produkten mer än tre fjärdedelar av den totala importen av prydnads
växter, medan Japan också importerar lökar, krukväxter och övriga produkter till
betydande värden (dessa produkter står för omkring 10–15 procent vardera av
Japans totala importvärde). Schweiz skiljer sig från de andra tre länderna genom
att i första hand importera krukväxter, som står för 42 procent av importvärdet.
För deras del kommer snittblommorna på andra plats.
Även när det gäller exporten dominerar EU stort, och står för omkring 70 procent
av den globala exporten. Figuren nedan visar därför endast exportörer utanför EU.
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Figur 55. Världens största exportörer av prydnadsväxter utanför EU 2009–2011,
miljoner dollar
Källa: COMTRADE. Data saknas för Kenyas export 2011.

Den största exportören utanför EU är Colombia, som exporterade prydnadsväxter
för drygt 1,2 miljarder dollar de två senaste åren. Den största enskilda delen av
deras export består av rosor och nejlikor till USA. Särskilt för rosor är USA den
dominerande mottagaren.
Ecuador och Kenya är andra betydande exportörer, som har det gemensamt med
Colombia att de ligger vid ekvatorn. Ecuador säljer liksom grannlandet Colombia
i första hand till USA. För Kenyas del är EU den klart största mottagaren; exempelvis går omkring 90 procent dit av de rosor och nejlikor som exporteras från
Kenya. Att marknaden är så uppdelad är logiskt med tanke på att produkterna
måste nå konsumenten mycket snabbt. Producentländerna satsar därför på den
närmaste stora marknaden.
För Colombia och Ecuador utgör snittblommor i stort sett hela exporten av prydnadsväxter. Kenya har en något mer sammansatt export inom sektorn, i och med
att snittblommorna bara utgör omkring 87 procent av det totala exportvärdet. Den
återstående delen består av krukväxter. USA har ett helt annat mönster än de tre
länderna vid ekvatorn; deras export av prydnadsväxter utgörs till drygt hälften av
krukväxter. En tredjedel av USA:s export faller under kategorin Övriga produkter,
och snittblommor och blomlökar delar på resten.

5.3 Priser
Det finns inga världsmarknadspriser i egentlig mening för prydnadsväxter. Pris
erna varierar kraftigt beroende på vilket land de kommer ifrån, vilken tid på
säsongen som avses, och vilken kvalitet produkterna har. Vi gör därför inget
försök att redovisa globala priser för prydnadsväxter.
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6

Jordbrukspolitiken

6.1 EU:s jordbrukspolitik
EU:s jordbrukspolitik ska nå flera mål samtidigt. Enligt fördraget om den europeiska unionens funktionssätt, artikel 39, ska politiken åstadkomma följande:
a) höja produktiviteten inom jordbruket
b) se till att jordbrukarna har en skälig levnadsstandard
c) stabilisera marknaderna
d) trygga försörjningen
e) se till att konsumenterna har tillgång till varor till skäliga priser.
Några viktiga instrument för att åstadkomma allt detta är reglering av marknaderna, gårdsstödet och olika åtgärder för miljö och landsbygdsutveckling.

6.1.1 EU:s marknadsordning
Det finns inte någon marknadsordning i vanlig mening för prydnadsväxter. Sektorn omfattas visserligen av EU:s gemensamma marknadsordning12, men det är få
regler i denna som berör prydnadsväxterna.
EU-kommissionen har rätt att vidta följande åtgärder:
• kräva importlicenser för vissa produkter
• införa åtgärder för att anpassa utbudet till marknadens krav, till exempel för att
höja kvaliteten på produkterna eller följa prisutvecklingen
• slå fast minimipriser för export av blomlökar
Inga sådana åtgärder är dock aktuella. Det finns inte heller några handelsnormer
för prydnadsväxter, även om den gemensamma marknadsordningen ger kommissionen rätt att införa sådana.
Prydnadsväxterna omfattas alltså inte av det stöd till producentorganisationer som
finns för frukt och grönsaker. En förklaring till det kan vara att EU:s gemensamma
jordbrukspolitik har sina rötter i 1950-talet, och då var dess främsta syfte att säkra
livsmedelsproduktionen.

6.1.2 Tullar och handelsavtal
För länder som inte har några särskilda avtal med EU ligger tullen på prydnadsväxter vanligen på omkring 5–10 procent. För snittblommor ligger tullen något
högre under sommaren och hösten, på 12 procent.
Flera av de länder som exporterar prydnadsväxter till EU har dock någon form av
avtal eller andra arrangemang som gör att tullarna är lägre än så.
Kenya har ett EPA-avtal med EU (ekonomiska partnerskapsavtal, det vill säga en
typ av avtal som EU sluter med före detta kolonier) som gäller åtminstone fram
till årsskiftet 2013/14 och ger tullfrihet för export av alla prydnadsväxter till EU.
12 Rådets förordning nr 1234/2007.
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Kenya har dock inte skrivit under avtalet ifråga, vilket betyder att de kan förlora
sitt tullfria tillträde till EU vid årsskiftet 2013/14 (förslag finns på att förlänga
tidsfristen till årsskiftet 2015/16). Om Kenya inte skriver under avtalet kommer de
att omfattas av de allmänna u-landsförmånerna istället, som visserligen ger dem
lägre tullar än de generella, men importen blir inte tullfri.
Etiopien räknas till de minst utvecklade länderna (MUL) och kan därför exportera
tullfritt till EU.
Ecuador är ett u-land och omfattas därför av EU:s allmänna u-landsförmåner
(GSP). Ecuador har dessutom skrivit under ett antal internationella konventioner,
vilket medfört att landet kvalificerat sig för de mer förmånliga tullarna inom det så
kallade GSP+. Även Ecuador kan därför exportera prydnadsväxter tullfritt till EU.
Israel och EU har tecknat ett frihandelsavtal som bland annat ger förbättrat tillträde till EU:s marknad på jordbruksområdet. När det gäller prydnadsväxter har
Israel tullfritt tillträde till EU med undantag för snittblommor och blomknoppar
för vilka tullfria kvoter tillämpas.
Sydafrika har ett frihandelsavtal med EU, vilket ger tullfrihet vid export till EU
för alla prydnadsväxter utom vissa snittblommor och blomknoppar. För dessa
snittblommor och blomknoppar tillämpas sänkta tullar (via GSP) eller tullkvoter
med reducerad tull.
USA har inga speciella förmåner för export till EU. Därför gäller de tullar på
5–12 procent som nämns högst upp i det här avsnittet.

6.1.3 Andra EU-stöd
Det finns inga EU-stöd som specifikt avser prydnadsväxter. Däremot kan den som
odlar prydnadsväxter söka en del av de stöd som finns i den gemensamma jordbrukspolitiken.
6.1.3.1 Gårdsstödet

Gårdsstödet går till jordbruksmark som hålls i god kondition, oavsett om man
odlar något på marken eller inte. Det är tillåtet att odla prydnadsväxter på mark
som man söker gårdsstöd för.
Stödet är dock inte aktuellt för en stor del av prydnadsväxterna, eftersom det är
kopplat till arealen och man måste ha minst fyra hektar för att kunna söka stödet.
Dock omfattas plantskolorna. De senaste åren har man sökt gårdsstöd för omkring
600 hektar på grödkoden för ”plantskolor för permanenta grödor”. Trenden är
klart ökande sedan 2008, då grödkoden infördes: de sökta arealerna har ökat med
15 procent på fem år. År 2011 uppgick gårdsstödet till ungefär 1,3 miljoner kronor
för dessa arealer.
Dessa 600 hektar kan jämföras med att den totala arealen för plantskolor som
redovisades i kapitel 3 ovan bara är omkring 450 hektar. Datan samlas dock in på
olika sätt, och det är inte oväntat att de skiljer sig något åt.
Dessutom söks det stöd för omkring 1000 hektar varje år på den grödkod som
avser trädgårdsprodukter som varken är frukt/grönsaker eller plantskoleväxter. En
betydande del av den kategorin tycks utgöras av gräsmattor på rulle.
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6.1.3.2 Miljöersättningarna

De flesta miljöersättningarna kan man inte söka för prydnadsväxter.13
En miljöersättning som man kan söka stöd för är den som heter Miljöskydds
åtgärder. Den syftar till att minska läckaget av växtnäring och att minska riskerna
vid hantering av växtskyddsmedel. Stödbeloppet är 250 kronor per hektar på
gårdar som har högst 50 hektar, och mindre om gården är större än så.
Det är bara ett fåtal odlare inom sektorn som utnyttjat den här möjligheten. Det
rör sig om ett par plantskolor och ett tjugotal producenter i kategorin för trädgårdsodling som varken är frukt/grönsaker eller plantskolor. Totalt omfattas
ungefär 200 hektar.14
6.1.3.3 Företagstöd

Företagsstöden är till för den som startar ett nytt företag på landsbygden, som vill
utveckla ett företag som redan finns, eller som vill bredda sin verksamhet. Det är
länsstyrelsen som bedömer ansökningarna och väljer vilka de tror mest på. Det är
alltså inte säkert att alla som söker stöd får några pengar.
• Startstöd finns för personer under 40 år som för första gången etablerar sig
som ägare till ett jordbruksföretag.
• Investeringsstöd finns för bland annat den som vill modernisera sitt företag
eller förädla produkter. Det går också att få investeringsstöd för att till exempel
satsa på gårdsturism eller restaurera en kulturhistorisk byggnad.
• Stöd för kompetensutveckling finns för mindre producenter som vill öka sin
egen eller sina anställdas kunskaper om exempelvis ekonomi, odlingsteknik
eller miljöhänsyn.
• Stöd för köp av tjänster finns för den som tar hjälp utifrån för att exempelvis
utveckla en affärsidé eller en produkt.
Stöden ersätter bara en del av kostnaderna, större delen måste odlaren själv stå för.
Det är ganska vanligt att trädgårdsföretag söker stöd för effektivisering av energianvändningen och för att ställa om till mer miljövänliga energikällor, men vi har
tyvärr inga lätt åtkomliga uppgifter om hur många av dessa trädgårdsföretag som
ägnar sig åt prydnadsväxter.
6.1.3.4 Projektstöd

Projektstöden vänder sig till bland annat ideella föreningar, organisationer, kommuner och till grupper av företag. Projekten ska vara till nytta för flera grupper,
och kan till exempel handla om att främja naturvården på landsbygden eller öka
den lokala konkurrenskraften.
Det finns inte många projekt som avser odling av prydnadsväxter. Däremot finns
det flera som omfattar hela trädgårdssektorn. Några exempel på sådana projekt är
följande:

13 Källa: grödkodslista för SAM-ansökan 2012
14 Källa: utdrag ur DAWA 9 januari 2012

51

•
•
•
•
•

kemikalieläckage från växthus
anläggning av en jubileumsträdgård med bl.a. medicinalväxter
plattform för samverkan inom Tillväxt Trädgård
individuell rådgivning inom trädgårdssektorn
inspiration och hjälp till småföretag inom trädgårdssektorn.

6.1.3.5 Marknadsföringsstöd

Prydnadsväxterna omfattas av EU:s stöd till marknadsföring av europeiska produkter. Det har dock inte gått några pengar till svenska projekt inom sektorn de
senaste åren.

6.2 Svenska stöd
Det finns inga svenska stöd som är specifika för odlingen av prydnadsväxter.
Däremot kan sektorn gynnas av anslagen till forskning, exempelvis på SLU.
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Publikationer inom samma område
1. Marknadsöversikt för frukt och grönsaker 2012 (rapport nr 2013:4)
2. Svensk växthusproduktion av tomater (rapport nr 2011:17)
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