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Inledning1

Jordbrukets primärproduktion förädlingsindustrioch den omfattassom av
jordbruksprisregleringen inom för jordbruksavtalet kompensa-ges ramen
tion för ökade produktionskostnader via prishöjningar. Kompensationsbe-
loppet bestäms vanligen efter överläggningar mellan lantbrukarnas för-
handlingsdelegation jordbruksnämndensoch konsumentdelegation. De ge-
nomsnittliga kostnadsökningarna primärproduktioneni beräknas ök-som
ningen det sk produktionsmedelsprisindex PM-index. Kostnadsök-av -
ningens totala storlek beräknas därvid den procentuella ökningensom av
PM-index multiplicerad med normerad kostnadsvolym för jordbruketsen
primärproduktion.

PM-index de indexserier jordbruketsutgör på område utarbe-en av som
inom lantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp. PM-indextas

belysa prisutvecklingen för jordbrukets inköpta produktionsmedel,attavser
exklusive lejt för förnödenheter, tjänster,arbete. Prismätning sker avskriv-
ning, underhåll kapital framgårpå lånat tabell Grup-räntasamt som av

förnödenheter och kapitalkostnader de kostnadsposter-utgör störstaperna
med viktandelar respektive dvspå 45 totalt44 89procent, procent.ca cana

tjänsterResterande procentenheter utgörs mm.ca av
förnödenheter prisutveckling iFlertalet de PM-indexmäts ärav vars spe-

primärproduktion, jordbrukarnacifika för jordbrukets dvs de enda ellerär
de absolut köparna förnödenheten. sådana förnöden-största Exempel påav

köpfodermedelheter vikt handelsgödsel och kalkär 17,3 procent samt
l2,8 procent. Dessa två med sin viktutgör på 30 procent-gemensamma ca
enheter närmare 70 förnödenheter.procent av gruppen

Kapitalkostnadema för betydande del totala produktions-desvarar en av
Ävenkostnaderna i jordbruket. del kapitalkostnadema mäterstoren av

kostnadsutvecklingen för specifika primärpro-kostnader för jordbrukets
duktion. Större delen maskinkostnadema nämligen prisut-påverkasav av
vecklingen jordbruksmaskiner,på där jordbrukarna enda köparna.deär

Riksdagen beslöt i februari 1984 20 rskr 141prop 1983/ 84:76, JoU att
ersättningen till jordbruket skall fastställas i obundnaså kallade överlägg-
ningar bl för motverka de kostnadshöjande effekter kompensa-att etta som
tionssystem med automatik kan medföra. grund för de obundnaSom över-
läggningarna används emellertid kostnadsunderlag användessamma som
vid tidigareden automatiska Därvidkompensationsmodellen. utgör PM-
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Tabell Produktionsmedelsprisindex PM-index

Varuslag Vikter, total% av
värdevolym

Förnödenheter
Driv- och Smörjmedel 5,1
Handelsgödsel och kalk 12,8
Köpfodermedel 17,3m m
Elektricitet 3,6

förnödenheterDiverse 5,5
förnödenheterSza 44,3

Tjänster m m
Frakter 0,7
Maskinlegor 0,7
Försäkringskostnader 2,4
Div för djurskötsel 1,9
Rersonbil 2,2
Ovriga tjänster 2,8

tjänsterS:a 10,7m m
Kapitalkostnader
Maskiner och redskap:
underhåll 8,1m m
avskrivning 18,3

Ekonomibyggnader, diken m m
underhåll och avskrivning 6,9

Räntekostnader för kapitallånat 11,7
kapitalkostnaderS:a 45,0

Totalt ovanstående 100,0poster
Total värdevolym 1985/86 21 mkr517
Källa: Jordbruksnämnden

jordbruksprisreglerade förädlingsindustrinindex och ökade kostnader i den
fastställes vid överlägg-viktiga kostnadselement. Kompensationsbeloppet

för skallningarna finns bestämda regler hur beloppetdet någrautan att
innebarprincipen jordbruket iberäknas, medan den tidigare tillämpade att
förkompensation såväl ökadedet automatiskt full kostna-närmaste erhöll

der i primärproduktion eller beräknadeenligt PM-index uppmättsom -
Ävenkostnadsökningar i den reglerade förädlingsindustrin. i det kom-nya

pensationssystemet ochtillmäts dock kostnadsunderlaget betydelsestoren
hittills har jordbruket vid överläggningar fått kompen-dessa iäven settstort
sation för kostnadsökningar.uppmätta

jordbrukarna mindre käns-finns naturligtvis risk köparna blirDet atten
praktiken ellerför prishöjningar produktionsmedel de iliga på som mer

kompensation för via prishöjningar sina produk-mindre automatiskt får på
ochför prishöjningar produktionsmedlenföljer risk påDärav störreter. en
do-jordbruksreglerade produkter. risk torde ökadärmed Dennapå mer

jordbrukarna köpare förnödenhet.minerande är som av en
vidare företagensflera marknaderna för olika produktionsmedelPå ärav

mycketägarkoncentration både i tillverkar- och handelsleden Istor.--
jordbrukarnavissa branscher dessutom jordbrukskooperationen, dvsär

led. innebärsjälva, den företagsägaren i eller några Dettanågotstörste en
bristande konkurrens.ytterligare risk för prisökningar genom



ll

det följande redovisas strukturutveckling, prisbildningI struktur, och
prisutveckling där prisutvecklingen betydelsepå varuområden hartre stor
för utvecklingen PM-index, nämligen fodermedel, gödselmedel och lant-av
bruksmaskiner. viktsmässigtDessa 50utgör närmaretre varugrupper pro-

PM-index. dessa varuomráden jordbrukarna i dePå ärcent tre stort settav
enda köparna och ägarkoncentrationen dessa marknader dessutompå är
stor.
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LantbruksmaskinerI och redskap

Inledning1

Bakgrund1.1 och syfte

Statens pris- och kartellnämnd SPK skall bl enligt regeringsupp-etta-
drag den juli26 1984 övervaka pris- och kostnadsutvecklingen inomav -
handeln med jordbrukets insatsvaror. Enligt regeringsuppdraget åligger det
nämnden bl kontinuerligt granska kostnader och marginaler inom han-att a
deln med dessa varor.

syfte med föreliggande undersökning området lantbruksmaskinerpåEtt
för livsmedelsutredning klarlägga struktur- och konkurrens-1986 årsär att

prisutveckling marknaden förförhållanden prisbildning och påsamt nya
maskiner redskap till lantbruket.och

förhållandenaVid flera tidigare tillfällen har undersökt markna-SPK på
mitten föl-den för lantbruksmaskiner och redskap. Sedan 1970-talet harav

området.jande SPK-rapporter publicerats på
Utredningen Traktorer skördetröskor"och PKF 1974:5-6 över-ger en

skördetröskor.sikt prisutveckling och pålägg traktorer och Undersök-påav
omfattar dessa maskiner redovisarningen de leverantörerna ochstörre av

de nominella tillämpas vid bestämning cir-priser totalpålägg,samt som av
kapriser.

Undersökningen Avvikelser mellan priser och cirkapriser viduttagna
försäljning lantbruksmaskiner omfattarstencil SPK 1975-05-28av pro-
duktgrupperna traktorer, skördetröskor, belyserplogar och harvar. Den
främst cirkaprisavvikelserna distributions-dessa maskinerpå ävenmen
strukturen i branschen. Skillnaden priser påmellan cirkapriser och uttagna

maskiner försäljningarundersöktes i återförsäljarledet. Vid flertalet togsnya
begagnade maskiner korrigerades där-delbetalning. undersökningenIsom
för cirkaprisavvikelsen inbyteskedjan.med resultatet för hela

undersökning från omfattarEn 1976 stencil SPK 1976-08-20 samma
maskiner denoch har i inriktningnämnts stort settsom ovan samma som
förutnämnda från 1975.rapporten

En utredning försäljning och skördetröskor "Trakto-traktorer 1979om av
och skördetröskor SPKUS visar marginaler och pålägg i leve-1981:1rer

och âterförsäljarleden,rantörs- cirkaprisavvikelser vid försäljning med re-
spektive inbytesmaskin inbyteåterförsäljarnas övervärdering vidutan samt

begagnade maskiner. redovisas de fanns mellanDessutom avtalav som
leverantörer och återförsäljare.
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SPKs utredning kartlade situationen i leverantörsledet denpåsenaste
svenska marknaden för lantbruksmaskiner redskap och heteroch år 1983
Marknaden för lantbruksmaskiner och redskap struktur och konkur--
rensförhâllanden SPKUS 1985:4.

statistik försäljningen lantbruksmaski-kan ocksåDet nämnas överatt av
inoch redskap jordbruksnämnd årligen samlarupprättas statensner av som

den svenskaförsäljningsuppgifter från samtliga leverantörer pånästan
Statistik nyregistrerade lantbrukstraktorermarknaden. antaletöver sam-

Riksförbundvarje Bilstatistik. Motorbranschensmanställs månad ABav
försäljningpublicerar uppgifter medlemsföretagens årligaMRF avom

SCBsjordbruks-begagnade lantbrukstraktorer och skördetröskor.och Inya
inventering har maskinparkens storlek kartlagts.1981

1.2 Genomförande och avgränsningar

Med lantbruksmaskiner maskiner redskap till jordbruket.och För attavses
belysa struktur, konkurrens och prissättning marknaden förpå lantbruks-
maskiner har SPK dels genomfört strukturundersökning, dels gjorten en
särskild undersökning prissättningen på lantbrukstraktorer och skörde-av
tröskor i leverantörs- och återförsäljarledet.

Branschens struktur har kartlagts med enkät skickades tillut samt-en som
liga leverantörer importörer och tillverkare lantbruksmaskinerav som ver-
kade denpâ svenska marknaden Bortfallet i undersökningen,1986. ärsom
marginellt, har inte påverkat undersökningsresultaten i någon nämnvärd
utsträckning. Dessutom har material insamlats inom föranvänts, som ramen
SPKs kontinuerliga pris- och konkurrensövervakning.

Undersökningen omfattar med vissa undantag de produktgrupper som
ingår i jordbruksnämndens årliga undersökning jordbrukets investering-av

i maskiner och redskap. Jordbruksnämndens uppgifter samlas in frånar
tillverkare och importörer och försäljningsvärdena på den svenskaavser
marknaden beräknade i förbrukarpriser exklusive Försäljningenmoms. av
lantbruksmaskiner sker ofta via återförsäljare, vilket innebär jordbruks-att
nämndens uppgifter till del bygger rekommenderadepå cirkapriserstor
istället för tillämpade priser.

SPKsl undersökning försäljningsvärdenaär räknade i leverantörspriser,
exklusive innebärDetta framräknadede försäljningssum-totalaattmoms.

till lägre beloppuppgår de jordbruksnämnden fram.än räknat Skill-morna
naden består till del de nominella påläggen i återförsäljarledet. Dess-stor av

omfattar SPKs undersökning produktgrupperna bevattningsutrust-utom
ning, redskap för grundförbättringar, redskap för underhåll och rengöring,
elmotorer och hydroforer viss stallutrustning. produktgrupperDessasamt
utgjorde enligt jordbruksnämndens undersökning, knappt den9 procent av
totala försäljningen 1986.

undersöka prisbildningenFör inom branschen har SPK genomförtatt en
särskild studie prissättningen vid försäljningen lantbrukstraktorer ochav av
skördetröskor. produktgrupperDessa två för omkring hälften densvarar av
totala försäljningen lantbruksmaskiner i Sverige.av
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skördetröskor inhäm-lantbrukstraktorer ochleverantörernaFrån av nya
junimaskinmodeller gällande den 30 1986. Påkalkyler för urvaltades ett

genomsnittliga i leveran-uppgifter beräknades de påläggenbasis dessaav
återförsäljarledet, dvsitörsledet och de genomsnittliga nominella påläggen

särkostnader ochimportpris inklusiveskillnaden mellan leverantörernas
återförsäljarnas inköps-återförsäljare respektive skillnaden mellanpriset till

pris och det rekommenderade cirkapriset.
kunder-vid försäljning till användarna ellergenomsnittliga rabattenDen

och begag-utifrån uppgifter från fakturor för urvalhar beräknats ett nyana
Uppgiftsin-áterförsäljarledet.lantbrukstraktorer och skördetröskor inade

samlingen genomfördes priskontoren vid länsstyrelserna.av
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Jordbrukets investeringar i2

lantbruksmaskiner

Enligt undersökning uppgick de totala investeringarna
i lantbruksmaskiner till framgår investerings-1986 2 648 Mkr. tabell 2.1lca

fasta priserutvecklingen under perioden Vid omräkning till har1976-1986.
jordbrukets produktionsmedelsprisindex PM-index.använts

2.1Tabell Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1976-1986 inya
löpande och fasta priser Mkr

År priserLöpande priser Fasta 1985 100

1976 2 304 5 259
1977 2 343 8244
1978 2 093 8773
1979 2 279 3 926
1980 2 169 3 386
1981 2 262 3 231
1982 2 829 5983
1983 2413 3 633
1984 3 505 3 639
1985 3 456 3 456
1986 2 648 2 491

Källa: jordbruksnämnden

Investeringsvolymen har minskat perioden helhet.under De senastesom
investeringarna Speciellt kraftighar minskat i löpande priser.åren även var

nedgången med volymminskning1986 28på procent.en ca
maskinerillustrera förändringar investeringarna i olikaFör att typerav av

medoch redskap redovisas i tabell investeringsutvecklingen 1980-19862.2
fördelning på varuområden.större

omfattat samtligakraftiga minskningen investeringarnaDen 1986 harav
harvaruområden, bevattningsutrustning. Under perioden 1980-1986utom

varierat i vissolika varuområdens andelar de investeringarnatotala ut-av
sträckning. svarade för 42Lantbrukstraktorer och skördetröskor 1980 ca

de investeringarna andel påtotala och hade 1985procent caav en gemensam
svarade förhade dessa investeringar minskat i andel och51 1986procent. ca

ökade ande-de totala investeringarna. till och med 198547 Framprocent av
investeringar i jordbearbetning andel minska-len redskap för men gruppens
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2.2Tabell Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1980-1986 mednya
påfördelning varuområdenstörre löpande priser i Mkr

Varuomráde 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Traktorer 716 729 1032 0941 1342 1330 951
Ovrigt för traktorer 13 24 27 27 18 29 14
Skördetröskor 203 201 296 365 466 437 287

förRedskap jord-
bearbetning 145 176 212 309 297 283 203
Redskap för sådd
och spridning 96 116 149 203 220 205 169m m
Bevattningsutrustning 14 13 12 28 27 17 19
Redskap för skörd
och tröskning exkl
skördeströskor 174 199 236 250 264 225 205
Redskap för rot-
frukter 39 58 68 71 60 78 56
Vagnar 136 158 146 182 155 158 138
Transportredskap
och lastapparater 173 166 168 196 181 179 169
Torkar, kvarnar 169 148 174 183 167 205 164
Stallutrustning 155 153 172 176 160 165 154
Utrustning för
mjölkning 62 45 58 65 59 49 35m m
Redskap för grund-
förbättringar 5 10 10 11 4 3 4
Redskap för under-
håll, rengöring 28 27 28 39 44 53 40m m
Elmotorer,
hydroforer 40 40 40 40 40 40 40
Summa 2 169 2 262 2 829 3 241 3 505 3 456 2 648

Källa: jordbruksnämnden

de något 1986. Investeringarna i utrustning för mjölkning har undermm
perioden minskat i andel från till omkring de totala investe-3 1procentca av
ringarna.



Marknadsstruktur3 och försäljning

Marknadsbeskrivning3.1

Marknaden för omfattarlantbruksmaskiner mängd olika produkter ochen
konkurrenstryck företagskoncentrationoch varierar relativt kraftigt depå
olika delmarknaderna.

hälften de undersökta leverantörerna bedrevDrygt 133 tillverk-av egen
Importverksamhet förekomning 1986. hos tredjedelarnärmare två leve-av
Importandelen uppgick till den totala försälj-rantörerna. 73 procentca av

ningen den svenska marknaden. svarade importen förpå 1980 62 procent.ca
Lantbrukstraktorer och skördetröskor utgjorde 1986 63 denprocentca av

importen. tillverkadestotala Dessa maskiner endast i liten omfattning i Sve-
rige. Exempel produktgrupper med andel inhemskpå tillverkning ärstor
transportredskap och lastapparater, maskiner för foderberedning samt ma-

för mjölkning.skiner
Flertalet leverantörerna sålde75 andra produk-ävenprocentav ca --

lantbruksmaskiner under skogs- och trädgårdsmaskinerän 1986,ter tex
maskiner utrustning industrin.och till Närmare 40 leveran-samt procent av

exporterade lantbruksmaskiner.törerna
Av samtliga leverantörer tillhörde 40 företag någon koncern, 24varav

företag ingick i svensk koncern. svarade för respektiveDessa 76 40caca
branschens totala försäljning 1986.procent av

Försäljningen till användarna sker främst leverantörsägda och fristå-via
privataende maskinföretag Riks-de till Svenska19 Lantmännenssamt av

förbund SLR anslutna lantmännenföreningarna.
Till undersökningen branschens prissättning inhämtades bl uppgifterav a

återförsäljare hos leverantörerna lantbrukstraktorer och skörde-om av nya
tröskor. återförsäljarföretagAntalet köpte lantbrukstraktorer ochsom nya
skördetröskor från försälj-leverantörer uppgick till drygt Antalet1986 200.
ningsställen betydligt De lantmännenföreningarna hadestörre. 19var mer

Ävenförsäljningsställen.IOO-talet återförsäljarföretag hade iän andra
fall flera försäljningsställen.många fanns maskinföretagDessutom som en-

bart sålde andra lantbruksmaskiner traktorer och skördetröskor ellerän
saluförde enbart begagnade maskiner.

flesta Leverantörföreningen förDe större leverantörer anslutna tillvar
lantbruksmaskiner intresseorganisation för tillver-LELA, såvälärsom en
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hälftenåterförsäljarna drygtföretag.kande imponerande Av an-varsom
maskinhandelssektionen inom MRF.tillslutna

marknadsandelarFörsäljning och3.2

undersökning,hade enligt SPKssvenska leverantörerna 1986,De sam-en
exklusive reservdelar på 2 424försäljning lantbruksmaskinermanlagd caav

uppgick tillsvenska marknaden 1839försäljningen denMkr, på cavarav
omkringför Mkr eller 24Mkr. svarade således 585Exporten procent avca

utgjorde,lantbruksmaskiner.försäljning Importenföretagens totala somav
svenskaförsäljningen dentidigare den totala pá73nämnts, procentca av

marknaden.
förföretagleverantörer svarade 20 27Av totala antalet procent om-ca

försäljningen i Sverige. leverantö-den totala Den störstekring 80 procent av
marknadsandelMaskin med på 14AB LMBLantmännens en caren var

till fyra ochhelägt dotterbolag SLR. De åtta störstaFöretaget är ettprocent.
försälj-respektive den totalahade tillsammans 49företagen 36 procent av

lantbruksmaskiner.ningen av
Marknadskoncentrationen de olika delmarknaderna. Vidarevarierar på

olika produkt-kan flertal importörer hade försäljning inomnoteras att ett
ofta inriktade fåtal redskaps-De svenska tillverkarna dock påär ettgrupper.

den1tabell redovisas försäljningen inom olika varuområden3.1typer. samt
de fyra andel försälj-störste, och de åtta leverantörernasstörsta största av

varuområde.ningen inom respektive

förde-lantbruksmaskiner i Sverige 1986försäljningTabell 3.1 Leverantörernas av
åtta leverantörer-varuomrâde defyra ochde störstadenstörste, störstalad samtper

varuomráde.respektiveförsäljningen inomandelnas av

Marknadsandeli %Varuomräde För- Störste
säljn leverantör i

fyraDen De De åttaI986
Mkr störste största största

Scantrac AB 25 64 88Traktorer 680
Skördetröskor l92 Lantmännens

Maskin 83 99AB 42
BergsjöTransportredskap
Trima AB 14 37 54och Iastapparater 253
Kverneland AB 26 76 89Jordbearbetnings-

redskap l76
N Bruk 63Redskap för sådd AB Overums 22 44

spridningoch 128
Redskap för skörd Lantmännens

Maskin 57 78exkl skördetröskor AB 28l9l
68 87Torkningsutrustning AB Svegma 3194

för foder- Alfa-Laval AgriMaskiner
beredning och ut-

81Scandinavia AB 32 66fodring l00
Alfa-Laval AgriMjölkningsmaskin-
Scandinavia 100anläggningar AB 9725 -

839Summa l
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AgriAlfa-Lavalhadevaruområdeinom enskiltdominansStarkast ett
mjölkningsma-försäljningen 1986medScandinavia AB 97 procent avavca

marknadskoncentrationmed starkvaruområdenskinanläggningar. Andra
jordbearbetningsredskap.skördetröskor ochvar

produktgrup-omfattar fleravaruømrâdenaredovisadeflesta i tabell 3.1De
olikaförsäljning på 30fördelades leverantörernasundersökningenIper.

försäljning, antalredovisasframställningenföljandedenproduktgrupper. I
fyra leverantörernasoch deden störstastörsteleverantörer, gemensamma

ingåendeför deförsäljningenandelimportensmarknadsandelar samt av
varuområderespektiveinomproduktgrupperna

Lantbrukstraktorer3.2.1

till värde 680företag16Lantbrukstraktorer levererades 1986 ett av caav
mark-tio leverantörernasredovisas de störstanedanstående tabellMkr. I

nadsandelar 1986.

mark-och deraslantbrukstraktorerleverantörerna3.2 De tio störstaTabell av
1986"nadsa r

Marknadsandel i %FarbrikatLeverantör
25ValmetABScantrac
15John DeereABJohn DeereSv

Maskin ABLantmännens
13CaseIHLMB
llFordABCompanyFord Motor
8FiatSverigeFiatagri
6Massey-FergusonAna-Maskin AB
5Deutz-FahrMaskin ABHaakSöderberg
4Massey-FergusonFendt,ABOlema-lmport

Lamborghini 3Same,ABSagromas
3ZetorSweden ABZetor

93Summa

för 93tio leverantörernasåledes de procentsvaradeTillsammans avca
AB,Scantracleverantörentraktorförsäljningen. Den störsteden totala var

fyra störstaDeValmet OY.finska företagettraktorer från detsåldesom
försäljningen. Ana-svarade tillsammans för 64leverantörerna procent avca

ochseptember 1986iverksamhetenupphörde med agenturenMaskin AB
de två störstaAB. FörutomOlema-lmportför Massey-Ferguson övertogs av

traktorförsälj-helautgjordesi Sverige,tillverkasValmetmodellerna som
import.marknadenden svenskaningen på av

3.2.2 Skördetröskor

Mkr. Ivärde 192tillniosåldes leverantörerSkördetröskor 1986 ett av caav
marknadsandelar 1986.tabell redovisas leverantörernas3.3

i heltal.Mkriförsäljningssummorochprocenttal angettspresentationen harVid
försäljningssummormed deöverensstämmersummeringarinnebär vissaDetta att

tabell 3.1.imarknadsandelaroch angettssom
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Tabell 3.3 Skördetröskor, leverantörernas marknadsandelar 1986

Leverantör Fabrikat Marknadsandel i %
Lantmännens Maskin AB Claas, Aktiv Sampo 42
Söderberg Haak Maskin AB Deutz-Fahr 14
Sv John Deere AB John Deere 13
Dronningborg Svenska AB Dronningborg 13
Olema-lmport AB Sperry New Holland, 8

Massey-Ferguson
Zetor Sweden AB Fortschritt 3
Ana-MaskinAB Massey-Ferguson 3
Fiatagri Sverige Laverda 3
Ford Motor Company AB Ford New Holland l
Summa 100

Den störste leverantören 1986 LMB med 42 försäljning-procentvar ca av
fyraDe största leverantörerna hade tillsammans marknadsandel påen. en

83 endaDen svenska tillverkningenprocent. skördetröskor har Svens-ca av
ka Rosenlew AB. Företaget tillverkar tröskor märkena Aktiv Sampo ochav
Massey-Ferguson, vilka säljs LMB respektive Olema-Import. Agenturenav
för Massey-Ferguson övertogs Olema-Import efter det Ana-Maskinattav
lade verksamheten i september 1986. Ford Motor Company AB övertogner

för Sperry New Holland skördetröskoragenturen från Olema i november
1986. Av den totala försäljningen svarade importen för 91 procent.ca

3.2.3 Transportredskap och lastapparater

Transportredskap består produktgrupperna lantbruksvagnar, tankvag-av
för spridning gödselmedel, ochtransportörer elevatorer, frontlastarenar av

övriga transportredskap. Den totala försäljningensamt uppgick till1986
253 Mkr. Denna dockär svår defmitionsmässigtavgränsaca attvarugrupp

bl eftersom produkterna inte enbart används inom lantbruket.a
Marknaden utgörs många små och fåtal leverantörer. Totaltettav stora

Tabell 3.4 Leverantörernas försäljning transportredskap 1986av

Produktgrupp För- Störste Marknadsandel i °/o Import-
säljn. leverantör andelj
1986 Den fyraDe i %
Mkr störste största

Lantbruksvagnar 114 Lantmännens 23 56 56
Maskin AB

Tankvagnar 12 Ranflo Försälj- 36 86 24
nings AB

Transportörer och 58 Sv Cimbria Tork- 20 56 31
elevatorer Transport-o

maskin AB
Frontlastare 54 Bergsjö 63 100 1

Trima AB
Övriga 15 XYZ-Maskinertransport- AB 24 73 39
redskap
Summa 253
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meddenBergsjö Trima AB störste,leverantörer,fanns 75 envarvaravca
svaradetillverkningeninhemska14 Denmarknadsandel på nästan procent.

försäljning.varuområdetsför drygt 60 procent av
tilluppgick totaltleverantörsledetlantbruksvagnar iFörsäljningen av

försäljning. deAvhälften dennasvarade för drygtMkr.ll4 Importen avca
marknadsan-medmarknadenpå LMB störstdrygt 30 leverantörerna envar

23del på procent.ca
liten marknad,relativtför spridning gödselmedelTankvagnar utgör enav

Störstefördelad leverantörer.försäljning drygt 12 Mkr på åttamed påen
förRanflo Försäljnings svarade 36AB,leverantören procent avcasomvar

uppgick tillförsäljningsandelförsäljningen. svensktillverkadeDe vagnarnas
75 procent.ca

Mkr iuppgick till 58Försäljningen och elevatorertransportörer caav
Cimbria TorkSvenskaleverantörsledet, den leverantören,störstevarav

marknaden förTransportmaskiner för PåAB, svarade 20 trans-procent.ca
andeloch fanns sammanlagt leverantörer. Enelevatorer 27portörer stor av

tillverkning.utgjordes svenskförsäljningen 70 procent avca --
domine-uppgick till Mkr. Marknadenfrontlastare 54Försäljningen caav

Ålö-Maskiner,Bergsjö Trima AB och ABtvå leverantörer,rades storaav
marknadsandel 63med påBergsjö Trima den störste ca pro-envarvarav

Övriga samtliga front-Praktisktmycket små.leverantörer tagettrecent. var
transportredskap svarade tio leve-övrigai Sverige.tillverkades Förlastare

försälj-XYZ-Maskiner ABMkr. ärför försäljning på 15 ettrantörer caen
marknadsandel påredskap, medsäljer legotillverkadeningsbolag, ensom

Importandelen 4024 procent.procent. cavarca

Jordbearbetningsredskap3.2.4

sladdar och vältarkultivatorer,ochVaruområdet omfattar plogar, harvar
jordbear-försäljningentotalajordbearbetningsredskap. Denövrigasamt av

30.Mkr. Antalet leverantörer176betningsredskap uppgick 1986till var caca
fyramarknadsandel på 26 DemedKverneland AB störst procent.caenvar

försäljningen. Impor-svarade för drygt 75leverantörernastörsta procent av
andel försäljningen 40 procent.tens caav var

jordbearbetningsredskap 1986försäljningTabell 3.5 Leverantörernas av

Marknadsandel i % Import-StörsteProduktgrupp För-
andelsäljn. leverantör Lä"
ifyra °/oDeDen1986

Mkr störste största
6399Kverneland AB 5873Plogar

Väderstad-och kulti-Harvar
2449 77Verken AB70vatorer

Väderstad-Sladdar vältar 19o 3Verken 61 98AB
Övriga Ranflo Försälj-jordbearbet-

4518 62nings ABningsredskap 14

176Summa
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Marknaden för plogar domineras leverantörertvå Kverneland ABav -Överumsoch AB Bruk, tillsammans svarade för 95 för-som procentca av
säljningen. Totalt såldes plogar för Mkr73 leverantörer. Importenca av sex
svarade för 63 den försäljningentotala plogar.procentca av av

Försäljningen harvar och kultivatorer uppgick till1986 knappt 70 Mkr.av
fannsDet detta år 18 leverantörer, vilka Väderstad-Verken AB,av som

bedriver tillverkning, den störste. Företaget hade 1986 mark-egen var en
nadsandel på nästan 50 En andel försäljningenprocent. 75stor av ca-

svensk tillverkning.procent var av-
Försäljningen sladdar och vältar domineras Väderstad-Verken ABav av

med 61 den totala försäljningenprocent på 19 Mkr. fyraDeca störstaav ca
leverantörerna svarade för 98 I tillverkades samtligaprocent. stort settca
sladdar och vältar i Sverige.

Försäljningen övriga jordbearbetningsredskap uppgick till drygtav
Mkr.14 fannsDet många små leverantörer totalt 16 Störste leverantö-st.-

Ranflo Försäljnings AB med 18 marknadsandel.ren fyravar Deprocentsca
leverantörernastörsta svarade för 62 försäljningen. Importenprocentca av

svarade för 45 försäljningen.procentca av

3.2.5 Redskap för såddoch spridning

I varuområdet redskap för sådd och spridning ingår gödselpumpar, konst-
och stallgödselspridare, lantbrukssprutor sånings- och sättningsmaski-samt

Försäljningen uppgick till1986 Mkr.128 fannsDet 50 leverantörerner. ca ca
Överums Bruk den medstörste 22 marknaden. Devarav procentvar ca av

fyra största leverantörernas marknadsandel 70över Importan-procent.var
delen dettapå varuområde uppgick till 55 procent.ca

Tabell 3.6 Leverantörernas försäljning såddredskap för och spridning 1986av

Produktgrupp För- Störste Marknadsandel i 0/0 Import-
säljn. leverantör andelä?
1986 Den De fyra i %
Mkr störste största

Gödselpumpar Flygt AB 29 74 22
Konst- stall-o
gödselspridare 36 AB Overums Bruk 41 77 37
Lantbrukssprutor 32 Svenska Hardi AB 40 93 63
Sånings- och
sättningsmaskiner 49 AB Overums Bruk 27 71 71
Summa 128

Marknaden för gödselpumpar relativtär liten och drygt 10 leverantörer
sålde 1986 för Mkr. Den leverantörenstörste Flygt AB medca 29var ca

försäljningen. Närmareprocent 80 den totala försäljningenav procent av
1986 utgjordes svensk tillverkning.av

Konst- och stallgödselspridare såldes 1986 för 36 Mkr leverantö-13ca av
ÖverumsTotalt Bruk den störste leverantören medrer. 41var procentsca

Överumsmarknadsandel. Bruk levererade konstgödselspridare medan den
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störste leverantören stallgödselspridare VerkstadLKs AB. Importenav var
svarade för 37 försäljningen.procentca av

Lantbrukssprutor för växtskydd försåldes Mkr företag.32 åtta Denca av
dominerande leverantören Svenska Hardi AB med marknadsandelvar en
på 40 koncentrationHög utmärker denna marknad fyraoch deprocent.ca

leverantörernastörsta svarade för1986 drygt 90 försäljningen.procent av
Importandelen uppgick till 63 procent.ca

Sånings- och sättningsmaskiner såldes för1986 Mkr.49 Marknadensca
Överumsleverantörstörste Bruk med 27 försäljningen.procentvar ca av

fannsTotalt leverantörerl7 på marknaden. Produktgruppen hade rela-en
tivt hög importandel, 71 procent.ca

3.2.6 Redskapför skörd exklusive skördetröskor

Varuomrâdet omfattar produktgrupperna potatis- och betmaskiner, pressar,
hö- och räfsvändare, slåttermaskiner och krossar, hackar för halm och grön-

övriga skördemaskiner. Försäljningen uppgicksamt 1986 tillmassa
Mkrl9l i leverantörsledet. Svensk tillverkning förekom endast i mindreca

utsträckning. LMB, de åren har ökat sina marknadsandelarsenastesom
inom varuområdets olika produktgrupper, dominerande leverantörvar

vid försäljning potatis- och betmaskiner.utom av

3.7Tabell Leverantörernasförsäljning redskap för skörd exklusive skördetrös-av
kor 1986

Produktgrupp För- Störste Marknadsandel i % Import-
säljn. leverantör andelm
1986 Den De fyra i %
Mkr störste största

Potatis- och AM-Cani Maskin
betmaskiner 39 AB 22 65 66
Pressar 45 Lantmännens

Maskin AB 50 85 97
och räfs-Hö- Lantmännens

vändare 30 Maskin AB 26 60 99
Slåttermaskiner Lantmännens
och krossar 51 Maskin AB 29 77 99
Hackar för halm Lantmännens
och grönmassa 19 Maskin AB 36 76 94
Ovriga skörde- Joli Agenturer
maskiner 7 AB 62 93 100
Summa l9l

Potatis- och betmaskiner såldes 1986 17 leverantörer till värdeettav caav
Mkr,39 potatismaskiner svarade för Mkr.27 Störste leverantörvarav ca var

Am-Cani Maskin AB med 22 försäljningen. fyraDe störstaprocentca av
leverantörerna svarade för 65 produktgruppens försäljning.procentca av
Till del verkade olika leverantörer marknadernapå för potatismaskinerstor
respektive betmaskiner. Edenhalls AB, med tillverkning, den stör-egen var

leverantören betmaskiner med försäljningen.64ste Import-procentav ca av
andelen uppgick till 66 delen utgjordesstörre potatisma-procentca varav av
skiner.
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Mkr.såldes till värde 45 Störste1986 leverantörerPressar ett caav av
fyraden totala försäljningen.med Deleverantör LMB 50 procent avvar ca

tillsammans marknadsandel 85leverantörerna hade påstörsta ca pro-en
försäljning.svarade för produktgruppens97Importen procentcent. ca av

företag medl-lövändare och räfsvändare levererades 15av en samman-
medlagd försäljning Mkr. leverantör 261986 på 30 LMB störste caca var

svarade förförsäljningen. fyra leverantörerna 60De störstaprocent caav
obetydlig svensk tillverkning des-försäljningen. förekomDetprocent avav

redskap och importandelen uppgick till 99 procent.casa
till värdeSlåttermaskiner och krossar såldes 15 leverantörer 1986 ett avav
försäljningen.Mkr. Störste med51 leverantör LMB 29 procentca var ca av

fyra försäljningsandel uppgick tillleverantörernas 77De största procent.ca
försäljningen utgjordesNästan hela import.av

företag tillHackar för och levererades 1986 13halm grönmassa ettav
för-Mkr. leverantör LMB med 36värde 19 Störste procentca avav ca var

för produkt-säljningen. fyra företagen svarade 76De största procentca av
i fallförsäljning. Importandelen detta 94 procent.cagruppens var

Fem leverantörer har försäljning inom produktgruppen övrigauppgett
skördemaskiner. Försäljningen föruppgick dessa till Mkr 1986 och7ca
utgjordes enbart import. oli medStörste leverantör J Agenturer ABav var ca

försäljningen.62 procent av

3.2.7 Torkningsutrustning

itill Mkr leveran-uppgick 1986 94torkningsutrustningFörsäljningen caav
hötorkning,spannmåls- ochfläktar föromfattarVaruområdettörsledet.

torkningsutrustning.övrigspannmålgrovfoder ochbåde försilos samt
försälj-den totalamed 31AB SvegmaStörste leverantör procent avcavar

relativt delsvarade förtillverkningeninhemskaningen. Den stor av varuom-
försäljning,totala 67rådets procent.ca

försäljning torkningsutrustning 1986Tabell 3.8 Leverantörernas av

Marknadsandel iProduktgrupp Störste % Import-För-
andelsäljn. leverantör D

fyra i %1986 Den De
Mkr störste största

Fläktar för
och AB Akron-spannmåls-

Maskiner 28hötorkning 14 33 79
Silos 41 Svenska

AB 29 72 45Neuero
Övrig torknings-

Svegma 81 22utrustning 39 AB 48

Summa 94

och hötorkning levererades företag tillför spannmåls- 9 1986Fläktar av
leverantör AB Akron-Maskiner,Mkr. Störstevärde 14ett var somav ca

försäljningen. fyrasvarade för De leverantörerna33 störstaprocentca av
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hade tillsammans marknadsandel svenska tillverk-på 79 Denprocent.en ca
ningen fläktar relativt och importandelen endast 28storav var cavar pro-
cent

Silos såldes 1986 14 leverantörer till värde Mkr.41 Det störstaettav caav
företaget Svenska Neuero AB, svarade för 29 dennaprocentvar som ca av
försäljning. fyra företagensDe största försäljningsandelgemensamma upp-

tillgick 72 förImporten svarade den45 totalaprocent. procentca ca av
försäljningen.

Övrig torkningsutrustning levererades företag1986 12 medav en sam-
försäljningmanlagd Mkr.på 39 Störste leverantör AB Svegma medca var ca

försäljningen.48 fyra företagenDe hade tillsammansstörstaprocent av en
försäljningsandel på 81 Importen svarade i detta fall för 22procent.ca ca

försäljningen.procent av

3.2.8 Maskiner för foderberedning och utfodring
Försäljningen maskiner för foderberedning och utfodring uppgick tillav ca

Mkr i leverantörsledet100 1986.Varuområdet omfattar kvarnar och krossar,
foderautomatervattenhoar och övriga maskiner för foderberedningsamt

utfodring. Störste leverantöroch Alfa-Laval Agri Scandinavia AB medvar
den försäljningen.32 totala fanns fåtalDet ochstörreprocent ett ettca av

antal små leverantörer inom varuområdet. Svensk tillverkning förekomstort
relativt omfattningi och svarade för den64 totala försälj-stor procentca av

ningen.

Tabell 3.9 Leverantörernasförsäljning maskiner för foderberedning och utford-av
ring 1986

Produktgrupp För- Störste Marknadsandel i 0/0 Import-
säljn. leverantör andelm

fyra1986 Den De 1%
Mkr störste största

Kvarnar och
krossar 8 AB Svegma 39 73 55
Vattenhoar och Alfa-Laval Agri
foderautomater Scandinavia AB 55 86 45
Övriga maskiner
för foderberedning Alfa-Laval Agri
och utfodring 81 Scandinavia AB 32 74 32
Summa 100

och krossar levereradesKvarnar företag10 till värde Mkr8ettav av ca
Försäljningen1986. dominerades AB Svegma med för-39 procentav ca av

säljningen. Företaget har tillverkning. fyraDe företagen svaradestörstaegen
förtillsammans 73 försäljningen. Importandelen uppgick tillprocentca av

55 procent.ca
såldes1986 automatiska vattenhoar och foderautomater leverantö-av

till värde Mkr. Alfa-Laval leverantör medstörsteettrer av ca var en
försäljningsandel på 55 fyra företagenDe svarade tillsam-störstaprocent.ca

för 86 försäljningen. Av den försäljningentotala utgjor-procentmans ca av
de 45 import.procentca
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övrigaförsäljningföretag 1986undersökningen har 20l uppgett ma-av
värdeutfodring till sammanlagtför foderberedning ochskiner ett caav
försäljning-Alfa-Laval med 32Mkr. leverantör81 Störste procentca avvar

försäljningsandelsammanlagd påhadefyra leverantörernaDe största enen.
försäljning-den totalasvarade för 3274 Importen procentprocent. ca avca

en.

3.2.9 Mjölkningsmaskiner

Alfa-La-mjölkningsmaskiner dominerades heltFörsäljningen nästan avav
försäljningen,för den totalasvarade 97val. Företaget procent somca av

fanns ytterligare påMkr. leverantöreruppgick till 25 Dessutom1986 treca
förinhemska tillverkningen svaradesvenska marknaden. nästanden Den

mjölkningsmaskiner,försäljningen 98hela procent.caav

kundstruktur3.3 Leverantörernas

försäljning lant-nedanstående figur framgår hur leverantörernasAv av
kundkategorierbruksmaskiner fördelade sig olika 1986.på

Leverantörernas totala försäljning 1986
1 839 Mkr

928 Mkr199 Mkr Mkr658
53%11% 36°/o

1

Övriga åter-Lantmännen-
föreningarna försäljare

l l l

Slutlig användare jordbrukarna

lantbruksmaskinerochredskapfördelad olika kundkategori-Försäljning pâ3.1Figur av
l 986er

figuren framgår huvuddelen försäljningen,Av 3.1 89att procent,av ca
såldes till återförsäljare medan resterande såldes direkt till slutligprocent

Återförsäljarna tidigare antingen friståendeanvändare. nämnts,var som
leverantörsägda maskinñrmor också de regionalt avgränsadeeller eller 19

lantmännenföreningama, anslutna till såldeSLR. Leverantörernaärsom
för Mkr till återförsäljare, för Mkr till lantmän-totalt l 640 658ca varav ca

nenföreningama. Försäljningen till lantmännenföreningama utgjorde såle-
försäljning lantbruksmaskinerdes leverantörernas totala36 procentca av av

1986.
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Större förändringar under3.4 företagsstrukturen 1980-av
talet

fleraefterfrågan lantbruksmaskiner har leve-grund den vikande påPå av
uppköpts elleråterförsäljare under 1980-talet i konkurs,och gåttrantörer

sig den svenska marknaden.dragit ur
trak-och tillverkarentidigare den ledande leverantörenVolvo BM avvar
medSverige. bildade Volvo tillsammansoch skördetröskori 1979 BMtorer

Scantracförsäljningsbolaget Scantrac AB.finska Valmet det gemensamma
i Nordendotterbolag till och fungerar leverantörhelägt Valmetär somnu

vissalevererarför vilka säljs under Valmet. Volvo BMtraktorerna, namnet
och fungerartillverkas i Finlandtill de Valmet-traktorer,komponenter som

traktormodellerna. Lantmän-legotillverkare de två tyngstastörstasom av
återförsäljare Valmet-traktorerna.nenföreningarna är av

Överums för tillverkningenBruk i början 1980övertog ansvaret avav
Sverige. finska företaget Oy Rosenlew ABskördetröskor i DetVolvo BMs

Överums fråntillverkningsrätten från Bruk och och med 19841982övertog
Överumsinte Bruk längre skördetröskor. Agenturensålde några övertogs av

dotterbolag till Oy Rosenlew1986 svarade Svenska Rosenlew AB,LMB.
utgjordetillverkningen skördetröskor.för den enda svenska DessaAB, av

svenska marknaden.försäljningen på denår 9 procentsamma ca av
tidigare relativtLilla Harrie Redskap leverantörAB, storvar en avsom

Efter rekonstruktion företaget medbl harvar, gick i konkurs 1981. en ava
följd, ombesörjs försäljningen ikraftigt bantat produktprogrambl ett soma

Sverige AM-Cani Maskin AB.numera av
försvunnit från marknaden under 1986,de leverantörerna,Av större som

SvenskaKongskilde AB och Bohnstedt-Pe-kan Ana-Maskin AB,nämnas
innehaft, delvis övertagitsföretag harAB. Agenturer, dessatersen avsom

övertagit Ana-Maskins försälj-leverantörer. Olema-Import harandra tex
märketoch skördetröskor Masseyning traktorer Ferguson samtavav

jordbearbetningsredskap.Kongskildes
Maskinfabrik och övertagitVåren 1987 har Dronningborg A/ S Tume Oy

lantbruksmaskinföretaget Finnagro blir DaniaAB. Företagets namnnya
Finnagro AB, och i produktprogrammet skördetröskorkommer bl atta
ingå.

rikstäckande åter-återförsäljarledet har Ana-Maskin lagt sinI även ner
Maskinaktiebolagförsäljarverksamhet. Närkes Maskin JöhnckesAB, samt

återförsäljare köptsGotlands Maskin AB exempel påär stora avsom upp
lantmännenföreningar. med juli har Lantmännenolika Från och den l 1987

Sörmland och i förening Lantmänneni Göta lantmän gått samman en ny -
Odal.

ochför skördetröskorhar marknadenLMB leverantör 42 procentsom av
marknadernamaskiner redskap. Påleverantör flera andra ochär störste av

stärkt sinför grovfoder har företagetför skördetröskor och skördemaskiner
ställning under l980-talet.

sinuppköp ökatåterförsäljarledet lantmännenföreningamaharI genom
marknadenflera delmarknader hadeandel på och 1986 59 procentt avex
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för skördetröskor och 42 marknaden för traktorer. Totalt utgjor-procent av
de försäljningen till lantmännenföreningarna 36 leverantörernasprocent av
försäljning lantbruksmaskiner 1986. fortsattEn ökning lantbruksko-av av
operationens ochLM Bs lantmännenföreningarnas marknadsinflytande
innebär enligt SPK risk för negativa effekter maskinhandelnspå produk-en
tivitetsutveckling och därmed prisutveckling på lantbruksma-en ogynnsam
skiner.
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Prisutveckling4

för pris- och konkur-följer sedan början inom denSPK 1970-talet,av ramen
prisförändringarna lantbruksmaskinerrensövervakande verksamheten, på

automatis-samband med denhos de marknadsledande leverantörerna. 1 att
kostnads-kompensationen/ ersättningen till jordbruket viaka uppmätta-

regeringsuppdrag denökningar enligt PM-index upphörde, fick SPK ett-
kostnadsutvecklingen inomjuli särskilt bl pris- och26 1984 övervakaatt a

jordbruketshandeln med insatsvaror.
tabell framgår genomsnittliga prisökningarna,Av 4.1 de utifrån leve-mätt

prisförändringar till återförsäljarnarantörernas i pris-SPKsnoteratssom
rapporteringssystem åren 1983-1986.

Tabell 4.1 Genomsnittliga prisökningar lantbruksmaskiner utifrån1983-1986
SPKs prisrapporteringssystem

Produktgrupp 1983 1984 1985 1986
Traktorer 14 2 3 5
Skördetröskor 5 3 10 6
Ovriga lantbruksmaskiner 13 6 5 9
Totalt 12 4 5 7

relativt kraftiga prisökningarnaDe övriga lantbruksma-på traktorer och
skiner 1983 kan bl förklaras följdhöjda importpriser till 1982 årsa av av

Årdevalvering den svenska kronan. relativt prisök-1984 lågauppmättesav
ningar traktorer och skördetröskor.på Traktorpriserna ökade måttligt även

samtidigt priserna1985 på skördetröskor ökade kraftigt. Till delsom en
utgjordes prisökningarna skördetröskor växelkurser im-på höjda ochav
portpriser. prishöjningarDe genomfördes början innebari 1985som av
vissa marginalförstärkningar skördetröskor lantbruksmaski-på och övriga

SPK informerade regeringen detta förhållande i denPMner. om en
februari 1985 dnr SPK 24/85.

allmänt prisstoppEtt infördes den erhöll under pris-13 1985. SPKmars
vissa utfästelser LELA den september angående med-23 1985stoppet av

lemsföretagens prissättning vid eventuellt slopande prisstoppet påett av
lantbruksmaskiner. Vid fören-överläggningarna med SPK uttalade således
ingen de tillverkande medlemsföretagen höja sina priser medavsågatt att
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högst vad motsvarades leverantörsprishöjningar och/eller valuta-som av
kursförändringar i kronor och med vad ytterligare följdeören samt som av

3-procentig lönekostnadsökning beräknad utifrån lönekostnadsandelar-en
i företagens produktkalkyler. imponerandeDe medlemsföretagen avsågna

vidare höja sina priser med högst vad motsvarades importprishöj-att som av
ningar och/eller valutakursförändringar i kronor och höjningören samt en

den kronmarginalen med högst Föreningen uttalade3 procent.av egna
slutligen inga ytterligare prishöjningar avsågs genomföras före den latt att
februari Därefter1986. kom prisstoppet för bl lantbruksmaskiner och red-a
skap slopas i samband med regeringens slutliga avveckling det allmän-att av

prisstoppet den oktober19 1985.na
tilll PM regeringen den aprill dnr SPKl986 53/86 rapporteradeen

SPK prishöjningar, inträffade efter den februaril 1986, dvs denom som
tidpunkt då LELAs nämnda utfästelse upphörde Prishöjningarnagälla.att
på lantbrukstraktorer och skördetröskor innebar ökade kronmarginaler i
både leverantörs- och återförsäljarleden. För övriga lantbruksma-gruppen
skiner utgjorde dessutom i genomsnitt 2 procentenheter de anmäldaca av
prisökningarna ökade procentuella marginaler i leverantörsledet. Dessa
marginalökningar inte kostnadsmässigt motiverade.var

genomsnittligaDe totala prisökningarna blev 1986jämfört med destörre
båda föregående åren. Kraftiga prisökningar för övrigauppmättes gruppen
lantbruksmaskiner, och särskilt då skördemaskiner för grovfoder pressar,
slåttermaskiner, hackar, räfsor vilka ökade i pris medmm, 10-12 procent.

redskapstyperDessa svarade för 9 den totala försäljningenprocentca av av
lantbruksmaskiner 1986.

relativtDe årens kraftiga prisökningar inom området övriga lant-senaste
bruksmaskiner kan bl bero på de importörema, med försäljningstörreatta
inom flera varuområden, till viss del försökt kompensera den dåliga lönsam-
heten vid försäljningen traktorer och skördetröskor höjda prisermed påav
sådana maskiner där efterfrågan varit stabil eller konkurrensenmer svagare.

Prisutvecklingen på lantbruksmaskiner kommer tillnämnts även ut-som
tryck i PM-index, utarbetas lantbruksekonomiska samarbetsnämn-som av
dens indexgrupp. framgårSom tidigare avsnitt ingår i PM-index kostna-av
der för lantbruksmaskiner under kostnadsslaget kapitalkostnader. Avskriv-
ningar maskinerpå och redskap har enligt PM-index delvikten 18,3 procent
och underhåll har delvikten storlek8,1 Dessa delvikters base-procent.rn m

jordbruketspå k normkalkyl. detta beräkningsunderlag ingår blIras s a
jordbruksnämndens årliga undersökning jordbrukets investeringar iav ma-
skiner och redskap.

Framskrivning index för de totala avskrivningskostnaderna medgörsav
hjälp prisindexar för delposterna traktorer övriga maskiner ochsamtav
redskap. För beräkna dessa prisindexserier följer jordbruksnämndenatt
prisutvecklingen för antal inom lantbruksmaskinsom-ett representantvaror
rådet.

Prisutvecklingen på lantbruksmaskiner har, enligt SPKs mätningar och
PM-index, givit olika resultat. Detta förklaras bl SPKs beräkningaratta av
grundar sig på leverantörerna anmälda prishöjningar till återförsäljareav
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i förbrukarpri-medan jordbruksnämndens mätningar enligt PM-index görs
katalogpriser.uppgifter finns tillgängliga, enligtdå dessaeller,ser

för lantbruks-prisutvecklingenredovisas den genomsnittligatabell 4.2l
PM-index.enligtför verksamhetsåren 1976-1986maskiner

Tabell 4.2 PM-index 1976-1986 för traktorer respektive lantbruksmaski-övriga
och redskap 1976:100ner

År ÖvrigtTraktorer Totalt
l976 100,0 100,0 l00,0
l977 108,9 l l0,3 109,9
l978 l2l,0 l23,l 122,4
l979 l30,9 l32,0 l3 l
l980 l45,7 144,6 l45,0
l98l l6l,7 157,0 l58,7
l982 180,8 l76,l l77,6
l983 203,0 201,4 202,0
l984 2l5,l 219,3 217,7
l985 220,6 230,0 226,4
l986 229,5 247,7 24l,3

jordbruksnämndenKälla:

Tabellen visar utvecklingen PM-index för traktorer övriga lant-samtav
bruksmaskiner och redskap under perioden 1976-1986. Sedan 1983 har pris-
ökningarna jämförtpå lantbruksmaskiner varit lägre med tidigare Vidareår.
har, under period, nominella prisökningarnade enligt PM-indexsamma

förvarit lägre lantbrukstraktorer för övriga maskiner och redskap.än Kon-
sumentprisema har under perioden ökat med vilket1983-1986 21 procentca

prisökningarna på lantbrukstraktorer mindre prisökning-är än änmer men
på övriga maskiner Livsmedelsprisernaoch redskap. har dock sedanarna

1983 ökat med vilket betydligt prisökningarna28 är påänprocentca mer
övriga maskiner och redskap.
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ochPrissättning rabatter5

försäljningenVid lantbruksmaskiner förekommer i utsträckning cir-storav
kapriser rekommenderas leverantörerna eller i vissa fall återför-som av av
säljarföreningar. Vid försäljningen till användarna dethar under lång tid
varit vanligt olikamed former rabatter på de rekommenderade cirkapri-av
serna.

För belysa prissättningen inom branschen har SPK undersökavaltatt att
förhållandena vid försäljning lantbrukstraktorer och skördetröskor. Des-av

maskinslag tidigare visats, för hälften jordbruketsnärmaresa svarar, som av
totala investeringar i maskiner och redskap.

5.1 Importörernas och återförsäljarnas genomsnittliga
pålägg

importörerna lantbrukstraktorer och skördetröskorFrån har SPKav nya
kalkyler förinhämtat urval maskinmodeller gällande den juni30 1986.Påett

grundval dessa uppgifter genomsnittligahar de påläggen i leverantörsle-av
det och de genomsnittliga nominella påläggen i återförsäljarledet beräknats.
Resultaten undersökningen redovisas i tabell 5.l. I tabell redovi-av samma

från undersökningäven resultaten tidigare förhållandenaavsågsas en som
den 30 juni 1979.De genomsnittliga importörs- angivnaoch totalpåläggen är

Återförsäljarpåläggeni importpris inklusive särkostnader. ba-ärprocent av
serade återförsäljarnaspå inköpspris.

Variationerna i påläggens storlek i leverantörsledet1986 relativt storavar
för både traktorer och skördetröskor. varierade fråntraktorer påläggenFör
negativa pålägg till 30 skördetröskor i impor-närmare Påläggen påprocent.

Tabell Genomsnittliga5.1 påläggprocentuella importerade lantbrukstraktorer
och skördetröskor 1979-06-30respektive 1986-06-30

År Lantbrukstraktorer Skördetröskor
Återförsäljar- Återförsäljar-Importör- Totalt lmportör- Totalt

pålagg pålägg pålägg pålägg pålägg pålägg
% % % % i i% %1 I 1 1

1979 l l 29 43 l l 29 42
1986 14 30 48 14 35 54
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törsledet uppvisade mindre spridning med positiva från drygtvärden 5 pro-
till knappt 22cent procent.

Återfärsäljamas nominella pålägg traktorer varierade frånpå 25 procent
till knappt 48 De nominella påläggen skördetröskor i återförsäl-påprocent.
jarledet vari genomsnitt högre på traktorer och varierade frånän 18procent
till drygt 50 procent.

Jämfört med resultaten från 1979 högre pålägg i båda handels-uppmättes
leden 1986.Denna ökning ligger felmarginalen,dock inom vilket innebär att
statistiskt kan inte med säkerhet någon skillnad i de totala påläggen påvisas
mellan de båda tidpunkterna.

5.2 Prissättning traktorerpå och skördetröskor i
återförsäljarledet

Vid försäljning till slutlig köpare det vanligt med olika formerär rabatterav
på det rekommenderade cirkapriset. Förutom den rabatt som ges genom
avdrag på cirkapriset, sk direkt rabatt, förekommer indirekt rabattäven

övervärdering den maskin kunden lämnar i inbyte vid köpet.genom av
För beräkna storleken den totala genomsnittliga rabatten direktatt av -

indirektoch rabatt har uppgifter försäljning1986 års ochom av nya-
begagnade lantbrukstraktorer respektive skördetröskor inhämtats från ett
urval återförsäljare.

Återförsäljarna indelade iär tvâ kategorier, de tillhör lantmännen-som
föreningarna och övriga. Försäljningen dessutom indelad med hänsyn tillär

den skett med inbyte.eller utanom
den följandeI redovisningen i tabellerna inom högstaparentesanges

respektive lägsta värde från det skattade medelvärdet. intervall inne-Dessa
fattar med 95 säkerhet det verkliga värdet.procents

5.2.1 Försäljningen och begagnadetraktorer och skördetröskor iav nya
återförsäljarledet

Den antalsmässiga försäljningen och begagnade traktorer respektiveav nya
skördetröskor redovisas i tabell Uppgifterna5.2. omfattar endast de maskin-

sålts via återförsäljare. direktförsäljningDen maskinerer som av nya som

sålda till jord-Tabell 5.2 Antalet och begagnadetraktorer och skördetröskornya
återförsäljarkategoribruket 1986med fördelning

Återförsäljarkategori Lantbrukstraktorer Skördetröskor
BegagnadeBegagnade NyaNya

2 002 678 383 862Lantmännen 3
2120 i 386 i 5 ii

Övriga återför- 263 7982 714 5 921
säljare 479 il 112 69 i 154i i
Samtliga 660åter- 4 716 9 600 646 1
försäljare 177 70 154i 493 i i i



37

förekommer hos litet antal leverantörer har inte räknats in. Antalet begag-ett
nade maskiner omfattar sådana lämnats i inbyte vid tidigare ellersom en ny-
begagnatförsäljning.

Försäljningen begagnade traktorer 1986 ungefär dubbelt så storav var
försäljningen traktorer. Motsvarande tal för begagnade skörde-som av nya

tröskor 2,5 gånger nyförsäljningen. Lantmännenföreningarnavar ca svara-
de för1986 42 antalet sålda traktorer och 59procentca procentav nya ca av
antalet sålda skördetröskor i återförsäljarledet.nya

Värdemässigt uppgick försäljningen traktorer och skördetröskorav nya
till1986 respektive966 Mkr.238 Handeln med begagnade traktorerca om-

671 Mkr och handeln med begagnade skördetröskor Mkr.satte 170ca ca

5.2.2 Försäljningar medoch inbyteutan

Vid försäljningen maskiner tidigare vanligennämnts,tas,av nya som en
Ävenbegagnad maskin i inbyte. vid försäljningen begagnade maskiner ärav

det vanligt inbytesmaskin dellikvid.utgör Av tabell framgår5.3 ande-att en
len försäljningar med inbyte 1986.

Tabell 5.3 Andelen försäljningar 1986med inbyte begagnadmaskinav en

Återförsäljar- Andel maskiner sålda med inbyte i °/0
kategori

Traktorer Skördetröskor
BegagnadeNya Nya Begagnade

93Lantmännen 87 43 49
3,9 7,1 i 2,1i i i 6,1

Övriga återför- 85 53 91 53
säljare 4,1 i 6,1 i 5,1i i 6,3
Samtliga återför- 49 9286 51
säljare 4,8 2,4i 2,9 i i i 4,4

Omkring 90 det totala antalet maskiner såldesprocent 1986 medav nya
inbyte begagnad maskin. Hälften försäljningarna begagnadeav en av av
maskiner skedde med inbyte. Frekvensen försäljningar med inbyte likar-var
tad hos lantmännen och övriga återförsäljare.gruppen

5.2.3 Cirkaprisavvikelser

Den genomsnittliga cirkaprisavvikelsen vid försäljningen traktorer ochav
skördetröskor kan kundrabatt och definieras skillnadenses som en som
mellan det leverantör eller återförsäljarförening rekommenderade cir-av en
kapriset och pris. Med pris fakturerat försäljningsprisuttaget uttaget avses
inklusive eventuell extrautrustning exklusive kostnader för leveranstill-men
lägg och frakt till köparen. Cirkapriset inkluderar i förekommande fall priset
på extrautrustning. I tabellerna och5.4 5.5 redovisas undersökningsresulta-

för traktorer respektive skördetröskor.ten
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Genomsnittliga cirkapriser, priser och kundrabatter vid försäljning traktorer 1986Tabell 5.4 uttagna av nya

Återförsäljar- SamtligaTraktorer sålda Traktorer sålda traktorer
kategori med inbyte inbyteutan

Cirka- Kund- Cirka- Kund- Cirka- Kund-Uttaget Uttaget Uttaget
pris, pris, rabatt pris, pris, pris, pris, rabattrabatt

tkr tkr tkrtkr tkr % % tkr °/0

211 203 4,0 191 166 12,7 209 198 5,0Lantmännen
0,9 2,2 1,0i i i

Övriga åter- 201 191 213 187 12,2 202 191 5,84,6
försäljare 1,3 i 1,9 1,2i i
Samtliga åter- 205 196 4,4 204 179 12,4 205 194 5,5
försäljare 0,8 1,9 0,8i i i

priset vid försäljning traktorertotala genomsnittligtDet uttagna av nya
försäljningkundrabatten vidmed eller inbyte 194tkr. Den totalautan cavar

försäljning med inbyteVidinbyte enligt tabell 5.4 12,4 procent.utan cavar
cirkapriset,direkta avdrag 4,4den rabatten, på casom gavs genomvar

försäljning inbyte omfattar dessutomrabatten vid medDen totalaprocent.
inbytesmaskinen.eventuell övervärdering av

priser och kundrabatter vid försäljning skördetröskorTabell Genomsnittliga cirkapriser,5.5 uttagna av nya
1986

sålda Samtliga skörde-Skördetröskor sålda Skördetröskor
inbyte tröskormed inbyte utan

Återförsäljar- Kund-Cirka- Kund- Cirka-Cirka- Uttaget Kund- Uttaget Uttaget
pris, pris, pris, rabattkategori pris, pris, rabatt pris, rabatt

tkr tkr tkr tkr tkr %tkr % %
7,2229 23,2 345 320349 328 6,2 296Lantmännen

2,9 ilJilJ i
Övriga 257 16,1 410 389 4,6åter- 420 358 3,8 306

5,2 1,5försäljare i 1,3 i i
6,0Samtliga 358 5,1 301 241 20,0 371 349åter- 377

försäljare 1,0 3,5 1,1i i i

vidskördetröskor det genomsnittligt prisetFör 1986 uttagna samt-nya var
kundrabattenliga försäljningar, med inbyte, tkr. Den totalaeller 349utan ca

Vid försäljning medvid försäljning inbyte uppgick till 20,0 procent.utan ca
direkt rabatt rekommende-inbyte lämnades i genomsnitt 5,1 påprocentsca

cirkapris.rat
återförsäljarkategorierskillnader förekommer mellan olikaDe som avse-

ende rabatternas storlek vid försäljning såväl traktorer skördetröskorsomav
ligger inom synpunkt kan inte med säkerhetfelmarginalen, dvs statistiskur

skillnad påvisas.någon

5.2.4 Resultat begagnatförsäljningenav

Försäljningsvärdet de begagnade traktorer och skördetröskor såldesav som
utgjorde1986 försäljningsvärdet för maskiner sålda60 procentca av nya

år.samma
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vidundersökt hur mycket begagnade maskiner övervärderasSPK har
vid maskiner-övervärdering samtidigt förlustinbyte. Denna motsvarar en

vidareförsäljning. genomsnittliga förlusten vid försäljning be-Den avnas
traktorer och skördetröskor beräknats skillnaden mellangagnade har som

vid inbytetgenomsnittlig anskaffningskostnad det pris maskinen åsatts-
för utrustning genomsnittligtjämte kostnader reparation och och uttaget-

exklusive frakter. framgår genomsnittligpris Av tabellerna 5.6 och 5.7 an-
för-skaffningskostnad, genomsnittligt pris relativ procentuelluttaget samt

för begagnade traktorer och skördetröskor sålda 1986.lust

GenomsnittligtTabell 5.6 resultat vid försäljningen begagnadeinbytestraktorerav
1986

Återförsäljar- Anskaffningskostnad prisUttaget Förlust
kategori tkr tkr %

Lantmännen 71 55 23,3
4,5i

Övriga åter- 69 60 11,7
försäljare i 4,7
Samtliga âter- 70 58 16,2
försäljare i 3,7

genomsnittliga försäljningsprisetDet begagnade traktorerpå uppgick
till 58 tkr. Det priset i genomsnitt1986 16,2 tkr12uttagna procentca var ca

återförsäljarnas anskaffningskostnader.lägre Lantmännenföreningarnaän
gjorde i genomsnitt förlust jämfört med övriga återförsäljarestörre vid för-
säljning begagnade inbytestraktorer, dvs i genomsnitt övervärderar lant-av
männenföreningarna begagnade i sambandtraktorer med inbyte med högre

övriga återförsäljare.belopp än

5.7 Genomsnittligt resultat vid försäljning skördetröskor,Tabell begagnadeav
såldainbyte, 1986tagna som

Återförsäljar- Anskaffningskostnad FörlustUttaget pris
kategori tkr %tkr

Lantmännen 104 24,479
4,2i

Övriga åter- 101 78 19,1
försäljare 3,8i
Samtliga åter 103 21,979
försäljare 2,9i

genomsnittliga försäljningsprisetDet på begagnade skördetröskor upp-
gick tilll986 79 tkr, vilket 21,9 24 tkr denlägre änprocentca var ca genom-
snittliga anskaffningskostnaden. I detta fall finns ingen statistiskt säkerställd
skillnad mellan olika återförsäljarkategorier.
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Maskinhandelssektionen inom marknadsprislistor för begag-MRF utger
och skördetröskor. publiceras tillnade traktorer Dessa två gånger åreten om

innehåller rekommenderade marknadspriseroch de vanligast förekom-på
mande modellerna tillverkats de 10-12åren. Listans prisersenastesom avser
försäljningspriser exklusive skatter och avgifter. baseras maskinenDe på att

viss standard med avseendebl har på underhåll och slitage. anvisning-lena
till marknadslistorna rekommenderas återförsäljarna minska listpri-attarna

med beräknade reparations- och försäljningskostnader vid bestämningset
inbytespriset.av
undersökningen genomsnittligaI har den skillnaden det rekom-mellan

menderade priset enligt MRF-listan och pris beräknats för aktuellauttaget
maskiner. Resultatet framgår tabell 5.8.av

Tabell Genomsnittlig5.8 skillnad mellan pris och MRFs marknadslista föruttaget
begagnadetraktorer och skördetröskor

Återförsäljar- Genomsnittlig avvikelse %
kategori

Traktorer Skördetröskor
Lantmännen l2,5 6,5

3,0i 4,7i
Övriga åter- 18,4 19,0
försäljare 10,2i 6,2i
Samtliga åter- 16,3 20,4
försäljare i 6,7 3,5i

priserna begagnadepå traktorer och skördetröskor iDe översteguttagna
genomsnitt kraftigt rekommenderade försäljningspriser.MRFs högreDet

priset kan till viss del bero de sålda begagnadepå maskinernauttagna att
varit försedda med extrautrustning. relativtDe höga försäljningspri-uttagna

torde dock huvudsakligen avspegla MRFs undervärdering mark-serna av
nadsvärdet begagnade inbytesmaskiner.på

5.2.5 Totala kundrabatter vid försäljningen traktorer och skördetröskorav

försäljningVid inbyte har den totala kundrabatten beräknats skill-utan som
Ävencirkapris faktisktnaden mellan och pris. försäljning medviduttaget

inbyte lämnas vanligen kundrabatt i form avdrag cirkapriset.på Denen av
huvudsakliga rabatten i dessa fallutgår övervärdering inbytesma-som en av
skinen.

den kundrabattenFör mått på totala vid försäljning medatt ettange
följandeinbyte har beräkning gjorts. varjeFör traktor såldes1986ny som

med inbyte såldes 2 begagnade inbytestraktorer. För skördetröskorca var
sålda begagnadeantalet inbytesmaskiner 2,5 gånger så antaletstortca som

maskiner sålda inbyte.med Den totala förlusten begagnatförsälj-nya av
ningen enligt har slagits försäljningenpå maskiner medutovan av nya
inbyte och genomsnittlig indirekt rabatt har därefter beräknats. Summanen
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direkt indirektoch rabatt sedan den kundrabattentotala vid försälj-av ger
ning med inbyte.

tabellerna och redovisas de kundrabatterna,I 5.9 5.10 totala inklusive
korrigering för förlusten" begagnade inbytesmaskiner,på vid försäljning

traktorer och skördetröskor 1986.av nya

Tabell 5.9 Genomsnittlig påkundrabatt traktorer 1986medhänsyn förlusttillnya
begagnadeinbytesmaskiner

Återförsäljar- Försäljning Försäljning Samtliga
kategori med inbyte inbyte försäljningarutan

% % %
Lantmännen 20,5 12,7 19,6

i 5,4 2,2i i 4,7
Övriga återför- 14,8 12,2 14,2
säljare i 3,7 i 2,7 3,2i
Samtliga åter- 17,6 12,4 l6,8
försäljare i 3,7 i 1,9 i 3,3

genomsnitt lämnadesI således rabatt försäljningnärmare 17 procents
traktorer Vid1986. motsvarande undersökning 1979 uppmättesav nya en

Ökningengenomsnittlig kundrabatttotal drygtpå 13 dockprocent. ryms
inom felmarginalen för undersökningen och det med andraär ord inte sta-
tistiskt säkerställt huruvida det finns faktisk differens.en

Tabell 5.10 Genomsnittlig pákundrabatt skördetröskor 1986med hänsyntillnya
förlust begagnadeinbytesmaskiner

Återförsäljar- Försäljning Försäljning Samtliga
kategori med inbyte inbyte försäljningarutan

% % 0/0
Lantmännen 24,7 23,2 24,3

i 7.0 2.9i i 6,6
Övriga återför- 19,4 16,1 19,3
säljare i 3,4 5,2i i 3,1
Samtliga åter- 21,8 20,0 21,6
försäljare i 2,6 3,5i i 2,5

Av tabell framgår5.10 den kundrabatten skördetröskortotala påatt nya
uppgick till i1986 genomsnitt 22 Motsvarande siffra 1979procent.ca var
drygt 12 Den ökade rabatten skördetröskorpå till skillnad frånprocent. är,
den på traktorema, statistiskt säkerställd.

Figur visar5.1 genomsnittliga pålägg och totala kundrabatter beräknade
utifrån genomsnittliga cirkapriser för samtliga sålda traktorer och skör-nya
detröskor 1986.

figurenAv framgår återförsäljarnasdel nominella påläggatt storen av
lämnas i form kundrabatt det rekommenderade cirkaprisetpå för bådeav
traktorer och skördetröskor. betydande del denna rabattgivningEn be-av
står, tidigare visats, övervärdering begagnade inbytesmaskiner.som av av
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Traktorer Skördetröskor

Anskaftnings- Återtor- Kund-Importör-
påläggkostnad säljar- rabatt

pääggw

återförsäijarpålägg och kundrabatt utgör det genomsnittligaSummani av
återförsäljarledet.pålägget inominella

fördelatoch skördeträskør pâFigur Genomsnittlig traktorer5. Cirkaprispå an-nya
.rkajfhingsk0rtnad, rabattpålägg och 1986

Vid beräkning PM-index för lantbruksmaskiner utnyttjas bl rekom-av a
menderade cirkapriser. Beräkningarna PM-index utförs jordbruks-av av
nämnden, samlar in prisunderlag.även Beräkningsprinciperna överva-som
kas lantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp. Eventuellaav
ändringar i bonus och rabattförhållanden beaktas därvid löpande in-av
dexgruppen. Storleken på rabatterna har vid tidigare tillfällen undersökts av
SPK, 1979. Dessa undersökningar, behandlats indexgruppen,senast som av
har inte kunnat påvisa förändringarnågra i rabattgivningen och någon kor-
rigering PM-index har således inte vidtagits.av

Undersökningen rabatterna på traktorer och skördetröskor visar1986av
de cirkaprisavvikelsernatotala skördeträskorökat på sedan 1979. Föratt

traktorer har dock inte statistisktnågon säkerställd ökning denav genom-
snittliga cirkaprisavvikelsen uppmätts.

Av detta avsnitt framgår handeln med traktorer och skördetröskoratt
karakteriseras rabatter vid försäljning till kunderna jordbrukarna.storaav

dessaDå rabatter bl i form övervärdering inbytesmaskiner detära ges av av
svårt för kunden, för inte omöjligt, få uppfattningsäga detatt att en om
egentliga marknadsvärdet maskiner.på Enligt SPKs mening motverkasnya
därmed effektiv konkurrens olikamellan återförsäljare vid försäljningen av
traktorer och skördetröskor. kan sinDetta i medföra prisut-tur en ogynnsam
veckling på dessa maskiner.
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Internationell utblick6

försäljningenUnder den tioårsperioden har den internationellasenaste av
lantbruksmaskiner minskat kraftigt. Försäljningsnedgången i hög gradär
stmkturellt betingad och beror bl nyinvesteringarna och utökningenpå atta

den produktionskapaciteten jordbruk mins-totala inom västvärldens harav
Även försäljningenkat. till andra marknader lantbruksmaskiner efter-där

frågas Mellanöstern, Sydostasien och delar Afrika har minskatav- -
statsskulder ochtill bl sjunkande oljepriser,kraftigt. Skälen detta är storaa

potentiella marknaderna i dessa delardebrist på västvaluta på många avav
världen.

försäljningen lantbrukstraktorer iharSedan mitten 1970-talet texav av
till mindre 000 Bildensjunkit från 000 400 år.USA och Europa 650 än perca

kraftigalantbruksmaskiner. Samtidigt med denliknande för andra störreär
perioden. Till delförsäljningsminskningen prisnivån ökat under helahar en

och teknisktförklaras utvecklingenkan detta gått störreatt mot merav
avancerade maskiner.

efterfrågeminskningen har internationellt medfört radkraftigaDen en
lantbruksmaskiner. Fortfaran-förändringar marknaden förstrukturella på

både produktionen och distribu-finns dock betydande överkapacitet ide en
tionen lantbruksmaskiner.av

i Norden Islandprisövervakande myndigheternahar från deSPK utom
för lantbrukstraktoreruppgifter försäljning och prisutvecklinginhämtat om
försäljning i antal ochoch skördetröskor. tabellerna och 6.2 redovisasI 6.1

Danmark, Fin-prisindex för lantbrukstraktorer skördetröskor i Sverige,och
ochland Norge 1983-1986.

iprisindex perioden 1983- 1986för lantbrukstraktorerTabell 6.1 Försäljning och
Sverige, Danmark, Finland och Norge

År FinlandSverige Danmark Norge
Pris-Pris- AntalAntal Pris- Antal Pris- Antal
indexindex index index

950 I00 6 140 1001983 6 707 100 5 834 100 9
993 1047 296 106 5 822 110 10083 107 61984

107120 268 112 8 5471985 6 880 109 7 097 9
-81944932 113 6348 126 7519 1171986

Uppgift saknas
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framgårSom tabell 6.1 har Sverige haft prisökningstaktlägre påav en
traktorer under perioden 1983-1986 Danmark och Finland.än Av tabell 6.2
nedan framgår bl under period har Danmark haft betydligtatta samma
lägre prisökningar på skördetröskor Sverige och Finland.än

Tabell 6.2 Försäljning och prisindex perioden1983- 1986för skördetröskor Sve-i
rige, Danmark, Finland och Norge

År Sverige Danmark Finland Norge
Antal Pris- Antal Pris- Antal Pris- Antal Pris-

index index index index
1983 1375 100 858 100 1437 100 562 100
1984 1578 104 725 109 1560 ll0 575 105
1985 1346 111 1317 107 1567 116 737 ll2
1986 786 119 1704 108 1314 120 841 -

Uppgift saknas

Marknaderna för lantbruksmaskiner i de nordiska länderna visar stora
likheter både vad gäller omfattning Sverigeoch marknadsstruktur. 1986var
den minsta marknaden i Norden Island både för lantbrukstraktorerutom
och skördetröskor. SverigeI har under perioden prisökningarna1983-1986

skördetröskorpå överstigit prisökningarna lantbrukstraktorer.på Detta gäl-
ler Finlandäven och Norge. I Danmark däremot har traktorpriserna ökat
relativt kraftigt samtidigt de genomsnittliga priserna skördetröskor ipåsom
det legat stillnärmaste de två åren.senaste
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Slutsatser7

Marknaden för lantbruksmaskiner omfattar mängd olika produkter ochen
produktgrupper. flertaletInom produktgrupper domineras försäljningen av

fåtal leverantörer samtidigtett även många leverantörerstora små harsom
försäljning på marknaden. En del lantbruksmaskinerna säljs påstor av som
den svenska marknaden importeradeär 73 l986 års totalaprocentca av-
försäljning. Importens andel den totala försäljningen lantbruksmaski-av av

har under 1980-talet ökat relativt kraftigt. Importörerna har ofta försälj-ner
ning inom flera produktgrupper. De svenska tillverkarna däremotär ofta
inriktade fåtalpå maskinslag eller redskapstyper.ett

branschenHela har de vikandeåren efterfråganmött på grundsenaste en
minskande investeringar inom lantbruket. Speciellt har försäljningenav av

större maskiner traktorer och skördetröskor minskat kraftigt.t Densom ex
krympande marknaden har i flera fall medfört nedläggningar och samman-
slagningar företag i både leverantörs- och återförsäljarleden. Omstruktu-av
reringen handeln med lantbruksmaskiner kommer troligen fortgå deav att
närmaste åren.

Lantbrukskooperationen verksam både i leverantörs-är och återförsäljar-
leden inom handeln med lantbruksmaskiner och har viktig roll på mark-en
naden. Samtidigt försäljningen lantbruksmaskiner totalt harsom settav
minskat har lantbrukskooperationen bibehållit och vissapå delmarknader
ökat sina marknadsandelar.

Svenska Lantmännens Riksförbund SLR lade 1983 importallöver av
lantbruksmaskineri nybildat helägt maskinbolag, Maskinett Lantmännens
AB LM B. Företaget, har de 19till SLR anslutna lantmännenförening-som

enda kundgrupp, verkar dessa konkurrensi med andraarna som gentemot
leverantörer. LMB med 14 den totala försäljningen 1986,procentvar, ca av
den störste enskilde leverantören de i undersökningen ingående lant-av
bruksmaskinerna på den svenska marknaden. Speciellt på marknaderna för
skördetröskor och skördemaskiner för grovfoder har dominerandeLMB en
ställning.

återförsäljarledetI verkar de till19 SLR anslutna lantmännenföreningar-
Dessa svarade 1986 för 36 den försäljningentotalaprocentna. ca av av

maskiner och redskap till det svenska jordbruket.
Lantmännenföreningarna har under 1980-talet stärkt sin ställning bl a

uppköp flera återförsäljarföretag. Det uppkö-stora störregenom senasteav
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helägt Götamaskinbolaget Trava ABdågenomfördes hösten 1986 avpet -
Lantmännenföreningar-Maskinaktiebolag.Jöhnckeslantmän övertog-

tillåterförsäljarledet bidrariandel försäljningenrelativt attstora avnas
återförsälja-dessastarkt beroendefristående leverantörer ärmånga av som

fall detta beroen-ilönsamhet stärker mångaMinskande marknad och lågre.
försäljningskanaler kanfinna alternativaeftersom möjligheternade att vara

fortsätter ochutvecklingenosannolikt den tidigareintesmå. Det attär att
positionstärker sin påytterligarelantmännenföreningarnabåde ochLMB

alltför stark domi-Enligt SPK kanför lantbruksmaskiner.marknaden en
maskinhan-negativa effekter påjordbrukskooperationen medföraavnans

prisutveckling påproduktivitetsutveckling och därmeddelns en ogynnsam
lantbruksmaskiner.

lantbruksmaskiner enligt PM-in-beräkningen prisökningarna påVid av
cirkapriserna utgångspunkt. Be-används bl de rekommenderadedex soma

prisunderlag.jordbruksnämnden, samlar inräkningen utförs ävensomav
lantbruksekonomiska samarbets-övervakasBeräkningsprinciperna av

Eventuella änd-indexgrupp i vilken bl SPKnämndens är representerat.a
löpande indexgruppen.i och rabattförhållanden beaktasringar bonus av

före denvid flera tillfällenStorleken rabatterna har undersökts SPKpå av
kunnat påvi-undersökningar har dock inteaktuella undersökningen. Dessa

korrigering PM-index harförändringar rabatterna och någonnågra av avsa
genomförts.inte heller

och skördetrös-traktorerDen aktuella undersökningen rabatterna påav
skördetröskorökatkor under visar de kundrabatterna på1986 totalaatt

ökning densedan inte påvisas någon1979. För traktorer kan däremot av
tagitsberäkningar har hänsyngenomsnittliga kundrabatten. Vid dessatotala

begagnadetill den indirekta övervärderingrabatten lämnas avgenomsom
återförsäl-inbytesmaskiner. Samtidigt betydande delkan attnoteras aven

vidskördetröskor rabatteras borttraktorer ochjarnas nominella pålägg på
försäljningen.

karakteriseras såledesskördetröskormed traktorer ochHandeln storaav
rabatter bldessaförsäljning till kunderna lantbrukarna. Dårabatter vid a

för inteinbytesmaskiner det svårt, sägaform övervärdering äri attav avges
egentligauppfattning detomöjligt, för kunden fåmånga gånger att omen

meningmaskiner. Enligt SPKsmarknadsvärdetriktiga påeller mot-nya
försälj-återförsäljare vidolikaeffektiv konkurrens mellanverkas därmed en

sin medförakan itraktorer och skördetröskor. Dettaning tur ogynn-enav
maskiner.prisutveckling på dessasam

underlantbruksmaskinergenomsnittliga priserna påhar deTotalt sett
konsumentpriser-ungefär taktökat itioårsperiodenden senaste somsamma

lant-prisutvecklingen påDock harkonsumentprisindex.enligtmättna
prisök-harvaruområden. Sedan 1983olikavarierat mellanbruksmaskiner
Vidaremed tidigare år.jämförtlantbruksmaskiner varit lägreningarna på

enligt PM-indexprisökningarnaperiod, de nominellaunderhar, samma
redskap.maskiner och Kon-för övrigalantbrukstraktorerför änvarit lägre

vilketmedökat 21perioden 1983-1986undersumentpriserna har procentca
prisökning-mindrelantbrukstraktorer änprisökningarna påänär menmer
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övriga maskinerpå och redskap. Livsmedelspriserna har sedan 1983arna
ökat med vilket28 betydligt prisökningarna övrigaär än påprocentca mer
maskiner och redskap.

orsak till denEn långsammare prisutvecklingen traktorer kanpå detvara
relativt starka konkurrenstrycket traktormarknadenpå har leveran-l6som

andratörer. För lantbruksmaskiner traktorer harän leverantörerna de se-
höjt prisernaåren relativt kraftigt och i vissa fall också ökat sinatrenaste

marginaler. förklaringEn till det kan de importörerna medstörreattvara
försäljning inom flera varuområden till viss försöktdel kompensera dålig
lönsamhet inom varuområdena traktorer och, i viss skördetröskormån, med
prishöjningar inom varuområden med konkurrens och/ ellersvagare mer
stabil efterfrågan.
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FoderrnedelII

1 Genomförande

Uppgifter tillverkade kvantiteter, antal företag och antal produktionsan-om
läggningar har inhämtats från statens jordbruksnämnd liksom uppgifter om
råvaruanvändning. Dessa uppgifter har sedan kompletterats med material

årsredovisningar intervjuer med de fodertillverkama.störstasamtur
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Grundläggande2

marknadsförutsättningar

2.1 Branschens historiska utveckling

Husdjuren livnärde sig förr bete på ollon i skogar, iängar, hö, goda tiderav
köksavfallspannmål, och vad i övrigt fanns i djurens naturliga närhet.som

Mot slutet 1800-talet började Sverige imponera foderspannmål specielltav
majs, oljekraftfoder och kli. fodermedelDessa relativt billiga bidrogochvar
till animalieproduktionen blev jämn över året och ökade kraftigtatt mer
totalt Importen och handeln med fodermedel börjansett. växte. I gällde det
enbart förmedling tillråvaror gårdarna där de kunde blandas olikapåen av

Så småningomsätt. började vissa firmor, framförallt spannmålskvarnar,
enklaregöra blandningar för fjäderfä. På 1920-talet startades fabrikernågra

för blandning oljekraftfoder för nötkreatur. Vid mitten 1950-avsettav av
talet började tillverkningen kommersiella foderblandningar för svin ochav
nötkreatur.

den fortsatta framställningenI med begreppet fodermedel fabriks-avses
foder,tillverkat ibland köpfodermedel,benämnt till skillnad från gårdspro-

ducerat foder.

2.2 Marknadspåverkande faktorer

Fodermedel de viktigasteär produktionsfaktorerna vid produktionen av av
animalierna mjölk, kött, fläsk, och fjäderfäkött. Försäljningenäggost, av
fodermedel påverkas olika faktorer. det första givetvisFör efterfrå-spelarav

animalieprodukterpå roll. influerasDenna i sin konsumen-stor turgan av
disponibla inkomster och produkternas relativpriserternas andragentemot

livsmedel. Under 1970-talet hade införandet direkta livsmedelssubventio-av
och andra köpkraftsstimulerande åtgärder för efterfråganbetydelsestorner

animalier.på
För det andra finns direkt samband mellan djur i olikaantalet delarett av

landet och produktionen fodermedel i dessa landsdelar. Djurens fördel-av
ning regionalt och på olika brukningsstorlekar påverkar i hög grad fabriker-

geografiska lokalisering och distributionsmönster.nas
detFör tredje har den ökade specialiseringen inom jordbruket tilllett

underskott på gårdsproducerat foder spannmål, vallväxter vidm enhe-m
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fabrikstillverkattäckas medunderskottmed djurskötsel. måsteDettater
foder.

foderme-variationer i efterfrågan påfinns säsongsmässigadet fjärdeFör
för spannmål. Enskördeutfalletsammanhänger framförallt meddel. Dessa

själv gården. Dettablanda fodret påskörd ökade möjligheter attstor ger
färdigt foder.alternativ till köpaalltsåutgör ett att

produktivitetskrav påarbetskostnader ochdet femte har stigandeFör
animalieproduktionen.inomjordbruket medfört krav effektivitetpå större

specialiserat foder.förbättrat ochleder i sin till ökade behovDetta tur av mer
djurenavelsarbete medbeträffande utfodringslära och fortlöpandeNya rön

leder också i riktning.samma
fabrikstillverkade fod-förtroende för detSlutligen spelar brukarnasäven

lantbruksrådgiv-för förbrukningens storlek. Kvalitetsdebatt,rollstorret
relativprisernasgårdsnivå ochningens inriktning, teknisk utveckling på ut-

foderhantering.brukarnas valveckling faktorer påverkarär avsom

miljöInstitutionell2.3

distri-tillverkarna ochfodermedelordbruksprisregleringen påJ garanterar
fodermedelprisernaSverige. svenska på är,stabil prisnivå i Debutörerna en

världsmark-fall högrejordbruksprodukter, i normala änliksom för övriga
med behovetmotiverashögre prisnivån,nadspriserna. Den tryg-av ensom

formgränsskydd. utgår iDettainhemsk produktion, reglerasgad ettgenom
importeradeinförselavgifter på varor.av

olikahand defodermedel omfattar i förstaJordbruksregleringen på
Vissa foder-oljekraftfoderdäravspannmålsslagen och produkter samt m m.

liggerñskmjöl fodertillsatser,vallfodermedel, kött- ochmedel, såsom samt
utanför prisregleringen.

effekt deninförselavgifter fårkonstruktion med rörligaSystemets attsom
världsmarknadspriser får lägre total-importerar vid stiganderåvaror ensom

impor-införselavgift den fårvärldsmarknadspriskostnad plus än som-v
världsmarknadspriser.sjunkande Dettavid, från utgångsnivå,terar samma

månader efter det köpetvanligen skerberor leverans till Sverige 2-3på att
införselav-sig den sänkninggjorts varför köparen kan tillgodogöra avupp,

leveranstillfálle. Eftersom råvaruande-giften inköps- ochskett mellansom
fodermedelsbranschen hög har detlen de kostnaderna itotala är storav

lyckasföretagen hur dessabetydelse för lönsamheten hos de tillverkande
med sina inköp importråvaror.av

reglerarfinns speciell foder, SFS 1985:295,Det även lag sam-somen om
Fodermedelskon-mansättning, hantering deklaration fodermedel.och av

register importörertrollen sköts Lantbruksstyrelsen för överäven ettav som
och tillverkare.

produktionsmedelspris-i jordbruketsingår viktig delFodermedel som en
för kostnadsut-jordbrukettillkompensationindex PM-index, vilketpå

för 17,3Fodermedelvecklingen produktionsmedel baseras.på pro-svarar
därigenomharfoderprisernaUtvecklingentotalvikten i indexet.cent avav
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via PM-index haft betydelse för de halvårsvisa kompensationsbeloppenstor
till jordbruket och därmed för livsmedelspriserna. medoch de obundnaI att
överläggningarna införts kan dock PM-index betydelse i förhandlingarna
komma förändras.att

2.4 Produkter, produktions- och distributionsteknik

Fodermedel framställs huvudsakligen för nötkreatur, svin fjäderfäoch och
kan indelas i huvudgrupper,två foderråvaror foderblandningar.och Foder-

köps förbrukareråvaror blandar sitt foder själva. Foderblandningarav som
uppdelas vanligen pá koncentrat och färdigt foder. Koncentrat proteinfo-är
dermedel, dvs främst oljekraftfoder fiskmjöl,och vanligen berikats medsom
mineraler, vitaminer och andra specialämnen. De kompletteras vid utfo-
dringen med spannmål. Färdigt foder kompletta blandningarär inne-som
håller i tillräckligäven spannmål mängd. Foderblandningar tillverkas i form

mjöl, pellets eller pelletskross. viktigaste vid fodermedels-De råvarornaav
produktion fodersäd brödsäd, oljekraftfoder,spannmål och kvarnbi-är
produkter, animala fodermedel fiskmjöl och köttmjöl, mineraler och vita-
miner biprodukter från livsmedelsindustrin, främst sockerindustrin.samt

Produktionen foderblandningar processteknisk karaktär till-ochärav av
verkningen i i fabriker.hög grad automatiserad moderna Sammansätt-är
ningen i blandningarna kvalitetskraven uppfyllsråvaror så tillgörs attav
minsta möjliga råvarukostnad. innebär justeras då råvaru-Detta att recepten
priserna Justeringarnaeller andra kostnadsförhållanden ändras. kan ofta

blandningens analysgaranti behöver ändras, då fleragöras k råva-utan att s
sinsemellan rationaliseringär utbytbara. sker färre och tek-Det motror en

niskt avancerade foderfabriker. Utvecklingsarbetet i dessa inriktas motmer
med olika förändra egenskaper och därigenomatt processer varornas an-

fodermedlen specifikatill de olika djurslagens behov. finnsDet ävenpassa
ambition inhemskaanvända råvaror.atten mer

distribueras lösvara i bulk eller i säck. VidFodermedel kan lösvarasom
fodret i bulkbilar in i silotill användaren och blåsestransporteras stora en

denne. Bulkleveranser förutsätter djurbesättningar hos använda-hos större
djurbesättningarför löna sig. Säck används vid gårdar med mindreattren

och för specialprodukter. naturlig följd jordbrukssektornsSom ut-en av
veckling allt och färre jordbruksföretag andelen bulkvara.ökarstörremot

fysiska fodermedel delen direktdistributionen sker till allraDen störstaav
från fabrik till kund. alltid för vilken oftast levererasDetta gäller bulkvara

fabrikenefter tillverkningen. Säckat foder ibland vid eller hoslagrasgenast
återförsäljare. säljarenförsäljningskontor respektive Tillverkaren/ sva-egna

förnormalt transporten.rar
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strukturBranschens3

Inhemsk produktion och utrikeshandel3.1

animaliepro-Fodermedelsbranschen liksom det efterföljande ledetarbetar,
koncentrationduktionen, reglerad marknad med relativt hög ochpå en

stabil struktur.
mineralfoderTraditionellt köper lantbrukarna in oljekraftfoder och som

på gårdarna kompletteras med spannmål. Sedan mitten 1960-talet harute av
dock foderblandningar fullfoder.det varit utveckling allt ochmoten mer

inhemska foderblandningarDen produktionen ökade starkt underav
och 1970-talet. produktionen foderbland-1960- 1960/61 låg den totala av

ningar på knappt 800 000 medan den låg drygt1980/81 på 2 300 000ton ton.
Under början produktionenl980-talet tycks däremot minska. Produk-av

tionen foderblandningar uppgick tillår 1985/86 2113 000 Dettaton.av
minskning sedan Minskningenmed 9,4 1980/ 81. harmotsvarar procenten

varit jämnt fördelad Produktionen foderblandning-på olika foderslag. av
för fjäderfä ökade under början 80-talet är 85/86 på 79/80ar av men nere
nivå. Produktionen nötfoderblandningarårs svin- och har minskat medav

drygt 9 respektive minskningen ligger10 Det dock mine-största påprocent.
ral- och oljekraftfoderblandningar vilka minskat med 80 vardera.procent

användningminskadminskningen beror dock intesistnämnda påDen en
de årensfodermedlen mineral- och oljekraftfoder på senasteutan attav

gårdspremixer vilkaproduktutveckling skapat bättre koncentrat och k er-s
Gårdspre-mineral- och oljekraftfoderblandningarna.de traditionellasatt

bestårfoder. Deliksom koncentrat för kompletteramixer används att eget
vitaminer, ibland aminosyror.mineral, spårämnen ochav

branschen, troli-frånFodermedelsmarknaden kommer, enligt uppgifter
den utveckling-vika ochfortsätta minska. Marknaden började 81/82attgen

dock troli-blirfortsatta minskningstaktenaccelererade under 85/ 86. Denen
långsammare.gen

produktionsbe-följd deProduktionsminskningen huvudsakligenär aven
åtgärdergränsande åtgärder införts under de åren. Dessa texsenastesom

produktionsav-mjölk och olikamjölk- och suggpension, tvåpris på typer av
produktion ochökandegifter har införts för balans mellanuppnåatt enen

minskningfortsattjordbruksprodukter. Omminskande konsumtion enav
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animalieproduktionen blir nödvändig i framtiden huvudsakligenberorav
hur inhemsk konsumtionpå världsmarknadens efterfrågan priserochsamt

utvecklas.
Sveriges utrikeshandel med fodermedel består enbart råvarornästan av

medan handel med foderblandningar knappast alls förekommer. Exporten
fodervaror blygsam, vid överskott efterär bra skördeår foder-exporterasav

säd och något lite oljekraftfoder rapsmjöl. importenDäremot betydan-är
de. Störst importen oljekraftfoderär främst sojamjöl vilken 1985/86av - -
uppgick till 166000 eller 55 den förbrukningentotalaton procent av av
oljekraftfoder inom landet, beräknat utifrån kvantitet. Andra viktiga im-
portråvaror fiskmjöl,är sockerfodermedel och majs.

För minska dels beroendet importerade proteinfodermedel, delsatt av
spannmålsodlingens omfattning stimulerar regleringsföreningen Svensk
Spannmålshandel ökad odling användning åkerbönor och foder-en resp av

Försöken har hittills inte varit framgångsrikaärtor. så och ökningen av
istödet kombination med kampanj för ärtodling intensifierad råd-samten

givning kommer genomföras under 1987.Målet odlingär uppnåatt att en av
ha, vilket innebärpå 60 000 ökningärtor med 20 000 ha.en

Företagsstruktur och koncentrationsgrad3.2

Tillverkning försäljning fodermedel domineras lantbrukskoopera-och av av
tionen, främst lantmännenorganisationen. andelLantmännensgenom av
tillverkningen foderblandningar i landet har successivt ökat från knapptav

till cirka under den tjugoårsperioden.60 80 procent senaste
Lantmännenorganisationen självständiga ekonomiska för-består 19av

eningar och huvudorganisationen Svenska RiksförbundLantmännens
Varje förening har geografiskt verksamhetsområde.SLR. avgränsatett

innebär föreningarna inte konkurrerar sinsemellan inom dettaDetta att
område, med privata företag.enbart där verksammautan

Lantmännenorganisationen har traditionellt haft stark ställning inomen
fodermedelsbranschen. Organisationen hade tidigt rikstäckande distribu-ett

viationsnät de olika föreningarna, säkrad råvaruförsörjning genom egen
import och spannmålsleveranser från medlemmarna och började tidigtäven

Ökningenbygga kapacitet för produktion foderblandningar.upp av av pro-
duktionskapaciteten skedde främst nybyggen utbyggnad be-ellergenom av
fintliga fabriker. Under 1970-talet har Lantmännenorganisationen emeller-
tid köpt andra företag med fodertillverkning. föräven köp harDessa svarat

del Lantmännenorganisationens produktionsökning under 1970-storen av
talet.

Störst produktion foderblandningar inom Lantmännenorganisationenav
har Skånska Lantmännen med omsättning fodermedel år 1985 på 905en av
mkr. Skånska förLantmännen drygt femtedel SLRs totalasvarar en av
produktion.

företagDe utanför Lantmännenorganisationen tillverkar foder-som
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blandningar är slagtvå dels företag säljer olika slags förnödenhe-av som-
och/ eller köper och säljerter spannmål, dels företag enbart sysslar medsom

fodermedel. finnsDet betydande tillverkare,tre nämligen Sollebola-mera
AB, G Ad Rosén Söner AB Kristianstadsortens Lagerhusföre-gen samt

ning.
Hösten 1981 köpte SLR det då största privata företaget på marknaden,

Fors Engström AB. Före köpet hade SLR knappt 70 marknadenprocent av
och Fors Engström drygt 20 SLR ökade dock sin marknadsandelprocent.
med drygtän 10 i samband med köpetprocent även de privatamer utan
företagen, främst Sollebolagen, ökade sina marknadsandelar.

Fors Engström ägdes tidigare den norska koncernen Norsk Hydroav
A/ Norsk Hydro etablerade sig denpå fodermedelsmarknadensvenska år
1966 köpa 80 aktierna i detatt då företagetprocent näst störstagenom påav

Årmarknaden, AB Carl Engström. 1973 köpte Norsk Hydro resterande 20
aktierna och överlät samtligaprocent aktier till helägt dotterbolagav ett

ÅrNorsk Hydro Sverige AB. 1974köpte Engströms 90 aktierna iprocent av
det största privata företaget på marknaden Harald Fors Co AB och samtli-

aktier Åri det tredje företagetstörsta AB Kontrollfoder.ga köpte1975
Engströms resterande 10 aktierna i Harald Fors.procent Kontrollfodersav
verksamhet upphörde och övergick till Fors och Engströms samtidigt som

geografisk Åruppdelning marknaden gjordes mellan dessa.en 1980 bil-av
dade Harald Fors och Carl Engström företaget Fors Engström.

År 1981köptes alltså Fors Engström SLR. Fors Engströms sju fabrikerav
har därefter sålts till de fem lantmännenföreningarna verkar i de områ-som
den där fabrikerna ligger. Branschen har genomgått kraftig strukturut-en
veckling. En del produktionen skerstor i fåtal företag och i relativtav ettnu
få fabriker. Produktionen har alltså koncentrerats till allt större och färre
anläggningar.

sjuDe största lantmännenföreningarna för drygt 70 procentsvarar av
marknaden. Det företagetstörsta utanför lantbrukskooperationen är Solle-
bolagen AB med marknadsandel på 10 Sollebolagen haren procent.ca ett
betydande samarbete med G Ad Rosén Söner AB har marknads-som en
andel på 4 procent.ca

Sollebolagen tillägs 40 G Ad Rosén Sönerprocent AB. Pripps ägerav
26 Sollebolagen ochprocent andra privataägs fodermedelsföre-restenav av

Övriga företag någon betydelsetag. utanför SLR-organisationen Kris-ärav
tianstadsortens lagerhusförening, Star Foder Väst AB och AB Johan Hans-

harDe sammanlagd marknadsandel på 5 medan övrigason. en procent
privata företag mycketär små med marknadsandel påen gemensam ett par

Star foder Väst AB och AB Johanprocent. Hansson har betydandeett sam-
arbete med varandra medan Kristianstadsortens lagerhusförening är en
lantbrukskooperativ förening ligger utanför SLR.som

Den totala marknaden för fodermedel i Sverige har utvecklats till en
oligopolmarknad. Drag monopolism finns dåäven Lantmännenorgani-av
sationen har mycket stark ställning, inte minst på vissa lokala marknader.en
Detta framgår också tabell l där produktionsandelarnas förändringarav
under tiden 1965/66 1985/86 visas för lantmännen och övriga företag.-
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fjäderfä,förtonfoderblandningarProduktionAndelar i procent.Tabell l av lant-mellanfördeladTillverkningenoljekraftfoder.ochnötkreatursvin,pälsdjur,
1965/66-1985/86företag,övrigaochmännen

Övriga TotaltföretagLantmännen
10044561965/66
10032681975/76
10032681980/81
l0021791981/82
l0019811982/83
l0020801983/84
l0021791984/85
10021791985/86

jordbruksnämndStatensKälla:

fråntillfrån 68ökade 56marknaden procentandelLantmännens av
med Engström-samband Fors70-talet. ltill mitten60-taletmitten avav

förytterligaremedandel attökade lantmännens procent1981affären
SO-talet.understabiltrelativtligga restensedan av

fördelning-ägannässigautifrån denbeskrivsfodermedelsmarknadenOm
fåtalochtill lantmännenkoncentrationbetydande storaettalltsåhar enen

markna-20-årsperioden. Analyserasunder denföretag skettprivata senaste
bild,annorlundaframkommer någotföretagsenheterutifråniställetden en

i tabellvisasvilket

foderblandningar hos de störstaproduktionenAndel den totalaTabell 2 avav
1985/86,1981/82och1971/72, 1980/81, procent1966/67,tillverkarna,

1985/861981/821980/811971/721966/67Antal företag
18,318,415,317,0företaget 17,9Största
50,852,045,248,9företagen 50,24 största
81,081,483,473,2 74,5"8 "
91,792,492,388,385,512
96,296,796,993,392,4" "16
98,098,398,395,496,4" "20

produktionTotal
2 1212 3412 3331662l 345000 tal1 ton

jordbruksnämndKälla: Statens

och de20förföretaget nästan procentdetvisar störstaTabellen att svarar
frågaalltsåproduktionen. Det ärhälftenför drygtfyra största om enav

ingendockSkillnaden ärfåtal enheter.koncentration till attbetydande ett
perioden.utläsasbetydelse kan överkoncentrationökad av

givetharföretagenflestade allratill detta kan ettAnledningen attvara
respek-avstånd frånalltförintefoder, inomförsäljningsområde för stortett

Foderbranschen.kostnad inomeftersom ärfabrik,tive stortransporten en
animalieproduk-sker. Dåanimalieproduktionenområden däri desäljs

flyttatsfoderproduktionenhellergeografiskt har inteflyttatsinte hartionen
stabila.relativtvaritdenna harandelarföretagsoch olikanämnvärt, av
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En generell förklaring till de relativt stabila andelarna för demer största
företagen kan marknaden underatt 1960-, 1970- och börjanvara 1980-av
talen vuxit. På växande marknad brukar det finnasen förävenutrymme
mindre företag och koncentrationstendenserna tenderar mindre änatt vara
på stagnerande och krympande marknader.

De åren har dock marknadensenaste varit minskande.
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Priser4 och konkurrens

Konkurrensbeteende4.1

Lantmännenföreningarna dominerar, tidigare beskrivits, fodermedels-som
marknaden med marknadsandel på cirka 80 Svenska Lantmän-procent.en

Riksförbund SLR huvudorganisationär för de 19 Lantmännenföre-nens
ningarna och sköter bl forskning och utveckling, rikstäckande marknads-a
föring, intressebevakning och allmänna samordningsfrågor. Föreningarna
fungerar dock fristående resultatenheter.som

Lantmännenföreningama konkurrerar sinsemellan det bästaattom ge
medlemsutbytet, d låga priser, hög återbäring, god soliditet, brav s genom
service och bra produkter tillgodose medlemmarnas önskemål, de kon-men
kurrerar inte direkt kunderna på marknaden då denna geografisktärom
uppdelad mellan föreningarna.

Den konkurrensen varierar istarkt olika regioner beroendeexterna på
hur företagsstrukturen Förutom lantmännenföreningarna och deut. stör-ser

privata fodertillverkarna finns också småföretagantal med ellerett stortre
tillverkning. Vanligt de företagenär små köperutan råvaror ochattegen

blandar foder på beställning lokala kunder. SkåneI och Halland finnsav
dessutom jordbrukskooperativa lokalföreningar vilka självständigasom re-
sultatenheter konkurrerar med de lantmännenföreningar de medlem-som

tillhör.mar
Fodermedelsbranschen är uppdelad vadäven gäller råvaruförsörjning, så

till vida de kooperativa- och de privata tillverkarnaatt har skilda råvarukäl-
lor och bara i begränsad omfattning handlar sinsemellan. flesta foderme-De
delstillverkare är även spannmålshandlare och klarar därigenom delstoren

råvaruförsörjningen själva. Lokalt kan konkurrens råvaran iuppstå,av om
synnerhet under år med dåligt skördeutfall.

Fodermedelsbranschen har ganska enhetligt kundunderlag hu-ett som
vudsakligen består lantbrukare, i viss mån säljer konsu-ävenav men man

hund- och hästfoder.mentvaror Sverigestex lantbrukare minskar i antal
och de är naturliga skäl geografiskt trögrörliga. Enligt företrädare förav
branschen finns det kategorier kunder. De ideologiskatre skälav som av
handlar lantbrukskooperativt respektive privat och mellankategorien av
marginalköpare. På sådan marknad med begränsat och konstanten ett
kundunderlag tenderar kvalitet och service bli de viktigaste konkurrens-att
medlen.
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varandrainte bara med ävenFodermedelstillverkarna konkurrerar utan
säljer kon-foderblandningardå de förutom ävenmed sina produkteregna

del kun-foder. nämligenför hemmablandning Det är storcentrat en avav
andelen hem-foder själva gårdarna. Störstblandar sitt på ärderna utesom

Omkring tredjedelar avels-svinproducenterna. tvåmablandare bland av
Ande-slaktsvinsfodret blandas gårdarna.hälften påsvinsfodret och över av

nötfodersidan visar hem-hemmablandat svinfoder ökar något. Pålen även
ligger 85/86 påvikande trend och dess andelmablandningen svagtupp en

fjäderfä där denhemmaproduktionen på utgörMinstdrygt 60 ärprocent.
minskarcirka och något.15 ävenprocent

hemmablandning samhälletför ökadfaktorer talar ärNågra avensom
hemmablan-relativt dyrarefabriksfodret vilket det änhöjda krav på gör sett

bättre ochproteinfoderodlingen ochfoder, den ökande inhemskadat att
hemmafoderblandning utvecklas.förbilligare tekniska lösningar

fodermedelsindustrinshemmablandning foder talar dockökadMot aven
förändrasegenskaper påprocessindustri vari råvarornasökade karaktär av

kopiera, ökadlantbrukarenför den enskildasvårtsätt är texattett som
Ävenspeciella behov.gifter anpassning tillsmältbarhet, rening från och

fabriksfoder, frånfoder, dökade kvalitetskrav och krav på kontrollerat v s
användning fabrikstill-medföra ökadhandels- konsumenthåll kan avresp

foder.verkat

Prissättning4.2

samtligaungefäri genomsnitt 85-90Råvarukostnaden utgör procent av
så-råvarornaPrisutvecklingen på ärkostnader vid fodermedelsproduktion.

foderblandningar. Detprisutvecklingenför påledes väsentlig betydelseav
för fo-inombestämssvenska priset de viktigaste foderråvarornapå ramen

tilldesådermedelsregleringen. Priset olika råvarorpå sätts att anpassas
importkonkurrensskyddas frånpriset foderspannmål, vilket i sinpå tur

mineraler och spår-köttmjöl, vitaminer,införselavgifter. Fiskmjöl,genom
prisregleringen.intetidigareomfattas nämntsämnen avsom

olje-för priserna pånonngivandealltsåfoderspannmål ävenPriset på är
fyrasockerfoderrnedel. råvarorDessakvarnbiprodukter ochkraftfoder, ut-

ingick ikvantitetentotala råvarorgjorde drygt 701985/86 procent somav
foderblandningar.tillverkade

och distri-tillverknings-tillbetraktas ofta, iRåvarukostnaderna motsats
foderblandningar.för tillverkarnagivnabutionskostnader, externt avsom

inflytandevisstovanståendeenligtTillverkarna har dock, ettresonemang,
vägle-prissättning sedanSpannmålens ärspannmål.prissättningenpå av

sockerfodennedelkvarnbiprodukter,prisnivåninhemska pådande för den
dominerande köpareJordbrukskooperationen haroljekraftfoder.och som

priserna påanpassningeninflytandeavgörande påsäljareoch/ eller ett av
andra foderme-köttmjöl tilloljekraftfoder ochinhemsktkvarnbiprodukter,

del.
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Ovan nämnda inflytande på prisbildningen kan betraktas indirektettsom
för fodermedelsföretagen,sätt särskilt jordbrukskooperativa,de påverkaatt

råvarupriserna. Varje företag kan sedan eller mindregöra lyckade råva-mer
ruinköp, i synnerhet importråvaror. Då råvarupriserna upplevsav som ex-

givna och till del isätts överläggningarternt med finnsstor ävenstaten en
risk för prishöjningar lättare försoch vidare tillatt led.nästaaccepteras
Lantbmkskooperationen, där lantbrukarna samtidigt råvaruleverantörer,är

industrinägare och köpare slutprodukten, har dessutom 80av procentav ca
marknaden.av
Priserna foderblandningarpå omkalkyleras minstnormalt igång må-en

naden. Detta är nödvändighet på grund de kontinuerliga förändring-en av
i råvarupriserna och då i första hand på spannmål. Priset på spannmålarna

stiger nämligen tionde dag, i enlighet med ijordbruksförhandlingarnavar en
fastställd prisstegringsskala. Omkalkylering på grund andra orsaker änav

Ändraderåvaruprisändringar sker sällan. tillverkningskostnader bru-mera
kar vanligen beaktas endast gång året.en om

Kalkyleringsmetoderna varierar kraftigt inom branschen. före-De största
arbetar med kostnadsfördelningssystemtagen för få fram den verkligaatt

kostnad respektive produkt förorsakar. Därmed skapas förutsättningarsom
för kostnadsanpassad prissättning. övriga företagHos förekommer olikaen
varianter kalkylering med allt mindre grad kostnadsanpassning ochav av
allt högre grad marknadsanpassning. Några mindre företag följer enbartav
konkurrenternas priser.

På marknad fodermedelsmarknaden med hög grad koncen-en som en av
tration finns risk för prisstelhet. Samtidigt brukari sådan konkurrenssitu-en
ation något företag fungera prisledare. fodermedelsmarknadenPå harsom
Lantmännen, enligt samstämmiga uppgifter från branschen, denna roll, åt-
minstone på lång sikt. kortPå sikt kan enligt uppgift något företagannat
tillfälligt sänka sina priser till följd lyckat råvaruinköp. Möjlighetenettav
finns också inte eller bara delvis låta det lyckade råvaruinköpetatt slå- -
igenom i priserna och istället förbättra resultatet.

Prisutveckling4.3 enligt PM-index

Priserna foderblandningarpå är tidigare starkt beroendenämntssom av
råvarupriserna, eftersom råvarornas andel priset cirka 85-90är procent.av
Utvecklingen index för köpfodermedel 17,3 PM-index,% förav m m av
förnödenheter 44,3 % PM-index och för PM-index totalt 1975/76 tillav
1985/86 framgår figur 4.1.av

Kostnaderna för köpfodermedel beräknas med ledning kvantiteter ochav
priser på foderblandningar och koncentrat. Kostnaderna beräknas exklusi-

inhemsk fodersäd och vid reduceringen används producentprisernave på
spannmål.

indexseriernaDe ökade ungefärtre lika mycket från 1975/ till76 1978/79.
Från 1978/79 till 1980/81 prisutvecklingen köpfodermedelpå någotvar
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lugnare PM-indexän totalt och förnödenheter. Under periodengruppen
1980-1985/86 ökade fodermedel lika mycket PM-index totalt medansom
förnödenheter ökade betydligt mer.

4.4 Kostnadsutveckling

Fodermedelsbranschen har under 1980-talet genomgått rationaliserings-en
Antalet sysselsatta liksom antalet arbetsställen har, efter litenprocess. en

ökning under 1970-talet, minskat med omkring 24 15 underprocentresp
första hälften 1980-talet, enligt SCBs industristatistik. Saluvärdet ökadeav
med cirka 56 medan förädlingsvärdet ökade med cirkaprocent 31 procent

Ävenunder period. produktionsvolym sysselsatt har ökat, medsamma per
cirka 36 under perioden.procent,

Enligt SCBs sammanställning över produktionskostnader och dessas re-
lativa saluvärdesandelar har råvaruandelen det totala saluvärdet ökatav
något. Råvarukostnaden omkringutgör 85-90 den tillverk-totalaprocent av
ningskostnaden för foderblandningar cirkaoch 84 saluvärdet.procent av

Tabell 3 nedan visar prisutvecklingen på några de foderrâvaror-störstaav
na.

Tabell 3 Prisutvecklingen några foderrávaror i Sverige 1981-1986 1980
100

Foderråvara 1981 1982 1983 1984 1985 1986
havre 116 131 139 143 147 144
korn 116 132 141 147 152 149
vetekli 117 131 142 151 158 158
oljekraftfoder 107 124 144 153 158 161
soja 106 124 148 153 156 156
betfor. 116 126 139 149 154 157
Källa: Jordbruksekonomiska meddelanden 1987:3

Den beskrivna prisutvecklingen pekar på kostnadsutveckling förovan en
foderråvaran drygtpå 50 det ungefär likaär mycket saluvärdetprocent, som
har ökat.

Som tidigare beskrivits har det under år skett volymminskningsenare en
inom fodermedelsindustrin. Detta bör betyda ökade fasta kostnader per
enhet och eventuellt kapacitetsöverskott med ökad konkurrens följd.som

Enligt företrädare för branschen har inte volymminskningen hittills lett
till direktanågra överkapacitetsproblem, detta beroende på starkatt en ra-
tionalisering påbörjades innan marknaden började vika. Dessutom har nya
krav och regleringar från samhällets sida påverkat kapacitetsutnyttjandet.
Bland har de ändrade bestämmelsernaannat inblandning antibiotikaom av
i foder medfört ökad andel beställningsblandningar vilka enligt bransch-en

är resurskrävande och splittrad produktion både admini-en mer ger en mer
strativt, distributionsmässigt och produktionstekniskt. Kvalitetsdebatten
och önskemålen ökad användning inhemska råvaror har medförtom en av

ökad satsning på utveckling och kontroll framfören allt råvaran ochav
därför har den kostnader ökat.typen av
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Rabatter5

Flertalet de företagenstörre erbjuder sina kunder heltäckande foder-av ett
Detta är vanligen mycket differentierat vilket medför sortimen-program. att

blir omfattande. Merparten detet företagenstörre har mellan 25 och 35av
produkter sina foderprogram.på Prisspridningen ocksåär såväl mellanstor

inom företagens produktsortiment. Skillnader i prisnivå mellan företa-som
går dock inte bedöma med utgångspunkt från listpriser.att Detgen stora

utbudet rabatter, olikartade fraktvillkor och andra försäljningsvillkorav
påverkar prisbilden i mycket hög utsträckning.

Själva principerna för rabattsättningen skiljer sig mellan företagen men
också benämningen på och begreppen för olika rabattformer olika.är De
relativt entydiga kostnadsförhållanden råder vid exempelvis hanteringsom

olika kvantiteter säck- bulkvaroroch finner inte sin motsvarighetav iav
enhetliga rabattskalor för dessa. Utöver de rabattformer framkommersom

prislistorna förekommer ofta också k förhandlingsrabatter, d speci-av s v s
alrabatter anknytning till levererade kvantiteter.utan Denna rabattmöjlig-
het kan framgå prislistorna kan doldäven och förhandlas framav men vara
individuellt. De dolda rabatterna minskade under 1970-talet troligen i sam-
band med den företagskoncentration då skedde. Enligt företrädare försom
branschen i dag huvuddelenär alla rabatter åtminstoneöppna, vad gällerav
prislistorna i de fodermedelsföretagen. Undantagnastora dockär de riktigt

lantbruksföretagen de k djurfabrikernastora vilka helthar för-s en annan
handlingsposition fodermedelsföretagen.gentemot

För köpare fodermedelsprodukter möjligheternaär till pris- och kvali-av
tetsjämförelser alltså begränsade. Dels kan listpriserna endast sägas utgöra

närmevärde på de verkligaett priserna det utbudet rabatter istorap g a av
olika former. Dels föreligger på grund variationer i sammansättning ochav
näringsinnehåll svårigheter finna kriterium utifrån vilketatt produktjäm-ett
förelser kan göras.





GödselmedelIII

1 Inledning

Bakgrund1.1

Handelsgödselns import- och tillverkningsled domineras i Sverige Supraav
AktiemajoritetenAB. i Supra innehas sedan år 1981 Norsk Hydro A/av

Supra svarade kvantitetsmässigtår 1986 för tillverkningen99 ochprocent av
99 importen.76 Supras konkurrenterprocent exporten samt procentav av
har under år ökat sin andel importen. Nettotillförseln den1986 påsenare av
svenska marknaden bestod till Supras produkter.76 procent av

Försäljningen till de slutliga förbrukama sker huvudsakligen via Svenska
Lantmännens Riksförbund SLR/Lantmännenföreningarna förstårsom
78 den volymmässiga försäljningenk SLR äger 25procent procentav av
aktierna i Supra medan Norsk Hydro.ägsresten av

Handelsgödseln jordbrukets13 sammanlagda kostnaderutgör procent av
för inköp produktionsmedel. Tillverkning, försäljning och inköp han-av av
delsgödsel visatsär starkt koncentrerade. sambandI med Norsk Hy-som
dros majoritetsövertagande gjordes därförSupra år 1981 utfästelser tillav

Supra i framtiden iskulle medverka den svenska försörjningsbe-staten att
redskapen företaget inte skulle missbruka sin ställning på markna-samt att
den. Supra förband sig vidare fortlöpande informera pris- ochatt statens
kartellnämnd SPK sin marknadssituationkostnads- och och till nämn-om
den meddela planer prishöjningarpå på gödselmedel till den svenska mark-
naden och skälen för dessa.

Syfte och genomförande1.2

Syftet med den föreliggande undersökningen klarlägga struktur- ochär att
konkurrensförhållanden kostnads- och prisutveckling marknadenpåsamt
för handelsgödsel. Undersökningen genomförts uppgifterhar harattgenom
inhämtats medelst postenkät och intervjuer. Därtill har material från SPKs
pris- och konkurrensövervakning utnyttjats. Uppläggning och disposition

utredningen följer i utredningSPKs föregåendenärmast på områ-stortav

Undersökningen egentligenförsäljningen från tillverkare och importörer. Bort-avser
från lagerförändringar i den enskilda handeln försäljningendetta tillsett motsvarar

förbrukare.
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konkurrensförhållanden, prisut-marknadsstruktur,Handelsgödseldet, -
veckling SPKUS 1984:5.

till-omfattar alla företagUndersökningspopulationen i postenkäten som
deMed handelsgödselimporterade handelsgödsel 1986.verkade eller avses

med före-jordbruksnämnds kungörelsei bilaga till statensangesvaror som
handelsgödsel NFS 1986:100.avgifter för Jskrifter om

från jordbruks-erhöllstillverkare och importörerförteckningEn över
registrerade hosimportörer inteoktober Eftersom alla ärnämnden i 1986.

uppgifter från tull-förteckningen medjordbruksnämnden kompletterades
handelsgödsel 1985.företag importeratverket om som

försäljning handels-import, ochpostenkät tillverkning,En export avom
tillfrågade företag besvara-till företagen i januari 1987.Allagödsel sändes ut

handelsgödselimporteratenkäten och de tillverkat ellerde 63 attuppgav
1986.
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Marknadsförutsättningar2

Produkten2.1

jord-används främst för förbättra avkastningen i ochHandelsgödsel att
skogsbruk i trädgårdsodling. finns dels enkla, delsDet sammansattasamt

fosfor kalium ochgödselmedel. enkla består kväve P eller K,De N,av
dessa använda enskil-de kombinationer Deär ämnen. mestsammansatta av

i form kalksalpeter och kalkaur-da produkterna kvävegödselmedelär av
monsalpeter.

dominerande del jordbrukare.Handelsgödsel efterfrågas till sin helt av
därför i jordbruksbygder Skå-Försäljning och förbrukning såsomär störst

Östergötland, Halland och Mälardalen. Av den totalaVästergötland,ne,
marknaden abso-försäljningen handelsgödsel den svenska år 1986på varav

avsedd för jordbruk medan främstellerluta 96-98 restenmerparten procent
och industriell användning.gick till skogsbruk, trädgårdsskötsel

naturligtvis jor-Vilka gödselmedel efterfrågas vilkastyrstyper av som av
tradition rolldar finns i olika delar landet. Dock spelaävenanses ensom av

inför valet.
ändratFörbrukningsmönstret har under de åren karaktär på såsenaste

kvävegödselmedel successivt ökat sinanvändningen enklasätt att pro-av
och NPK-gödselmedlen minskar.centuella andel samtidigt NP-som

framgårHandelsgödselns betydelse insatsvara för jordbrukaren avsom
vikt vid PM-index. Viktendess beräkning produktionsmedelsprisindexav

för vilket beräknadenärvarande l3 gödselmedlensär procent, motsvarar
produktionsmedel,andel jordbrukets kostnader för1986/87 inköpav av

exklusive lejt arbete.

Institutionella förhållanden2.2

inom vilka deStaten drar lagstiftning och bestämmelser gränsergenom upp
använd-agerande i bransch kan Tillverkning, distribution ochhandla.en

ning indirekt gällandegödselmedel påverkas miljölagstiftning ochav avav
jordbruksreglering. specifika för han-finns dessutom avgifterDet ärsom
delsgödsel.

jordbruketproduktionsmedel använ-Handelsgödsel deutgör ett somav
överläggningar inne-jordbruksprisreglering med obundnader. gällandeNu
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för ökadebönderna, åtminstone i praktiken kompenserasbär att som grupp
speciel-enligt PM-index, med undantag för deproduktionskostnader, mätta

handelsgödsel jfr avsnittskatter lagts på 5.2.la som
gödselmedelshanteringen generellmiljölagstiftning påverkar ärDen som

för betydelseinte specifikt stiftad denna bransch. Några lagar äroch som av
för branschen berörs här kort.

grundläggande be-och miljöfarliga innehållerhälso-Lagen om varor
användning hanteringtillverkning, försäljning, ochstämmelser annanom

miljöfarligaimport hälso- ochsamt av varor.
fungera miljöstörningar i formMiljöskyddslagen ska skydd mot avsom

tillämplig användningoch luftföroreningar. påbl Lagen ärvatten- ava
anläggning.mark, byggnad eller

naturmiljön. kan exempel-Naturvårdslagen ska Ivärna ett naturreservat
handelsgödsel och bekämpningsme-vis användning kemiska medelav som

förbjudas.del
luftför-Hälsovårdsstadgan kan åberopas för ingripa ochatt mot vatten-

oreningar m m.
för ochVattenlagen innehåller aktsamhetsregler grund- Förytvatten. att

vattenkvaliteten föroreningskällor, exempelvis gödsling,skydda kan som
begränsas.

Arbetsmiljölagen fastslår arbetsgivaren ska vidta alla åtgärderatt som
för olycksfall ibehövs förebygga de anställda för ohälsa ellerutsättsatt att

arbetet.
nämnda finns anvisningar skogsgödsling. dessa be-Utöver lagar lom

handlas sådana i gödslingsarbetets utförande särskilt börmoment som upp-
märksammas till miljöskyddet, allmänhe-med hänsyn arbetarskyddet och
ten.

Sedan har gödselmedelsavgift, prisregleringsavgiften, tagits vid1982 uten
försäljning kilo-handelsgödsel. Avgiften fastställs till vissav en summa per

kväve, fosfor respektive kalium ingår i produkten. Den tas utgram som av
tillverkare och importörer jordbruks-sedan betalar in den till statenssom
nämnd. Pengarna används till viajordbruksregleringen finansiera ökadeatt

vidmarknadsreglerande åtgärder, kostnader för förlusterkostnader för bl a
spannmålsexport.

År speciell miljöavgift handelsgödsel innehållandeinfördes på1984 en
användning-fosfor. Syftet med den miljöhänsyn minskakväve eller är att av

miljöavgiftens storleksådana gödselmedel. Prisreglerings- och uppgåraven
försäljningsvärdet tillfrån den juli 1986 till sammanlagt 25l procentca av

kostnadsökningfår inte kompensera sig för dennajordbrukarna. Dessa ge-
höjda priser sina livsmedelsprodukter.pånom

distribution kostnaderProduktion, och2.3

liksom del övrig kemisk industri, präglasGödselmedelsindustrin, stor aven
anläggningarstordriftsfördelar. Tillverkningen kännetecknas storaavav

anläggningar förkontinuerlig produktion. Sverige finnsoch I två större
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gödselmedelsproduktion, båda tillhörande Supra. De ligger i Landskrona
och i Köping.

Eftersom produktionsanläggningarna för gödselmedelstillverkning är
kapitalkostnadernaärstora, för nyetablering betydande. SverigeI har ingen

nyetablering skett de decennierna.senaste I stället har strukturrationalise-
ring med fusioner och nedläggning mindre produktionsenheter gjorts.av
Kapaciteten har däremot utökats vid Supras två befintliga anläggningar.
Supras dåliga resultat under 1985och 1986 har dock lett till produktions-att
kapaciteten planeras minska även här.nu

Distributionen handelsgödsel för jordbruk rör kvantiteter,av stora varav
del ska långatransporteras sträckor ochen allt så småningsom spridas till

Ävenmånga kunder. distributionen kan dra fördelar storskalighet ochav
samordning. l Sverige har landsomfattandeett distributionsnätstort byggts

i samarbete mellan producent- och handelsledet.upp handelsledetI domi-
lantbrukskooperationen. Vid sidannerar denna finns dock mindre hand-av

lare alternativ. sinl marknadsföring framhållersom dessa just leveranssä-
kerhet, service förknippat med det lilla företaget.m m

Vid tillverkningen handelsgödsel råvarorna förav delsvarar storen av
kostnaderna. Produktionskostnaderna därförär i hög grad beroende in-av
köpspriser för råvaror. Eftersom flertalet dessa köps i utländska valutor,av
bl US-dollar, tillverkningskostnadernaär även känsligaa för förändringar i
växelkursen. förhållandetDet Supra har rávarutillverkningatt ochegen
därtill importerar råvaror från moderbolaget Norsk Hydro internpris-gör
sättningen viktig kostnadssynpunkt.ur

viktigasteDe kostnadsslagen för gödselmedelsindustrin och deras respek-
tive del totalkostnadema exempliñeras tabellav 2.1 visar Suprasav som
kostnadsfördelning åren 1981 1986.-

Tabell 2.1 Supras kostnadsfördelning moderbolaget, exklusive kostnader för in-köpta produkter l98l-l986. Prisreglerings- och miljöavgifter ingår inte.

Kostnadsslag 1981 1982 1983 1984 1985 1986
% °/o 0/0 0/0

Råvaror, kemi-
kalier, emballage 66 67 66 67 68 60
Löner l 1 10 9 9
Avgifter enl lag
och avtal 5 4
Övrigt 14 14 16 17 15 18
Avskrivningar
enligt plan 4 4 4 3 4 6
Totalt 100 100 100 100 100 100

Tabell 2.1 visar kostnaderna för råvaror, kemikalieratt och emballage
utgör två tredjedelar de totala kostnaderna. Underca 1986 har de dockav
sjunkit till 60 främst på grunds oljeprisernasprocent kraftiga sänkning.av
Råvarukostnaderna uppgår till hälftenän samtliga kostna-ensamma mer av
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betydelsefulla rå-Andraammoniak den viktigaste.Bland ärråvarornader.
Lönekost-fosforsyra.kaliumsulfat, ochkalisalt, svavelsyraråfosfat,ärvaror

gödselmedelsindustrin.inomförhållandevis litennaden är posten
gödsel-erhållshandelsgödselproduktervissaproduktionVid annanenav

kg NP000exempelvis lVid tillverkningbiprodukt. re-medelssort avsom
kalksal-kg500storleksordningenNPK-gödselmedel kan i000 kgspektive l

produktionsprocessenvaldai anläggningenbiprodukt. Denfåspeter som
vid till-framkommerbiprodukteranvändbaraförbetydelsedockhar om

verkningen.
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Marknadens3 struktur

3.1 Allmänt marknadenom

Tillförseln handelsgödsel på den svenska marknaden uppgick år 1986av
enligt SPKs enkät till l 373 kton efter avdrag för insatsvaror för till-netto
verkning handelsgödsel, uppskattningsvis motsvarande värde påav ett ca

miljoner600 kronor1 i import- och tillverkarledet. årliga förbrukning-Den
handelsgödsel i Sverige ijordbruk, skogsbruk har framgåren av m m som av

tabell minskat3.1 under de åren.senaste

Tabell 3.1 Förbrukning handelsgödseli Sverige i jordbruk, skogsbrukav m m1977/78 -1985/86

Gödselår Förbrukning, ton
1977/78 1670 522
1978/79 l 605 430
1979/80 1590915
1980/81 1495 031
1981/82 1523019
1982/83 1541632
1983/84 1571303
1984/85 l 498 164
1985/86 1404 379
Källa: Statensjordbruksnämnd

Förbrukningen handelsgödsel ijordbruket koncentreradär till tvåav pe-
rioder under året. Större delen används på våren och mindre del påen
hösten. Försäljningen sker dock under årets alla månader både tillverkareav
och importörer. För åstadkomma detta har med stafflad pris-att ett system
skala införts i branschen. Anledningar till kunderna sprider sina inköpatt

bliröver året då skattemässiga, räntekostnadsmässiga eller kundent attex
föredrar själv lagra produkten framför hem den under vårbruketatt att ta
och då betala högre pris. Jämförelse kvartalsvis visar delenett störstaatt av
försäljningen från tillverkarledet sker under fjärde kvartalet. Tyngdpunkten
för återförsäljarnas importörernasoch gödselmedelsförsäljning ligger dock

andra kvartalet, dvs vid förbrukningstoppen.motmer
Marknadsföringen i branschen tillsker delen formi rådgivningstörsta av
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skerkunder.presumtiva Dessutombefintliga ochinformation tilloch an-
säljbrev.vissa fall utskicknonsering och i av

kundkrets,stabilsig hatyckeroch importörerGödselmedelstillverkare en
mellanbyterfå förbrukareocksåvarierar marginellt.endast Det är somsom

handel. branschen sägsenskild lrespektive frånfrån kooperationenköpaatt
och bekväm-affärsmässigaideologimycketinte såemellertid det äratt som

inköpsställe.kundens vallighetsskäl styr avsom
följan-beskrivas påSverige kanhandelsgödsel iförFörsäljningsvägarna

viaoch gårimportenhuvuddelenkommerNorsk Hydrode Frånsätt. av
intetillverkningSuprasmed den deltillsammansSupra somegenav-
tillföreningarnafrånochfrämst till SLR/ Lantmännenvidareexporteras -

gödselmedel.också självaSLR importerarförbrukarna.
VissaÖvrig omfattning. tvär-mindretillverkningövrig ärimport och av

nettotillförseln årockså. Avfinnshuvudvägardessaförbindelser mellan
HydrosNorsksvarade Supra/marknadensvenskaden1986 på gemensam-

SLR/ Lantmän-förvolymmässigt 76försäljningsorganisation procent.ma
SLRsförbrukarna.försäljningen tilllika mycketför ungefärsvarade avnen

landet.i olika delarandel varierar av
fram tillstyrdesmarknadensvenskadenförsäljning påHydrosNorsk

marknadsavtal upprättati Supraaktiemajoritetenköpet 1981 ettgenomav
avtalet ochupphörde dockmed köpetHydro. ochoch Norsk Imellan Supra

marknadsandel.sindärefter ökatHydro harNorsk
flestaåterförsäljare, deprivataomfattar mångahandelnenskildaDen

tjänster knut-ochandravanligtvis också medhandlarmycket små. De varor
till jordbruket.na

Marknadsandelar3.2

storlek enligt SPKsberäkning och desstillförselnstabell 3.2 visasI posten-
i SverigeTillverkningockså utläsas.kanTillverkning, import ochkät. export

där-från Importenhelt Supra.från Sverige härrör såoch gottexport som
dockdominerarimportföretag. Supra ävenutförts sextiotalhar ettemot av

tidigare visats.här som
tabellhandelsgödselmarknaden framgårKoncentrationsgraden på av

andelarföretagensdedär de fyra och åtta störstastörsta, största3.3, av

år 1986,handelsgödselmarknadensvenska tonTillförseln denTabell 3.1

Ton
528946handelsgödselSverigeTillverkning i av
372l 385handelsgödseltill SverigeImport+ av

förimporten:Av Insatsvaror egen- 472 744handelsgödseltillverkning av
486 265handelsgödselfrån SverigeExport av-

891l 372Tillförsel,Sza netto
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tillförseln angivits. Marknaden visar stark koncentrationsgrad, hänförligen
till det största företaget Supra/Norsk Hydro med andel 76en om- -

Övriganettotillförseln. import-procent och tillverkarföretags andelar iav är
jämförelse härmed små. SLR hade den näst största andelen svaradesom

sin import för 10 nettotillförseln medangenom procent Sollebolagenav som
tredje företag svarade för 5 Det resterande sextiotalet företagprocent. svara-
de för sammanlagt 9 procent.

3.2Tabell koncentrationen pâ den svenskahandelsgödselmarknaden eftermätt
import- och tillverkarföretagens andelar nettotillförseln år 1986.Tillförselnavmätt i ton

Företag Antal Andel nettotillförselnav
ton %

Största företag 1 1041900 76
före-Fyra största

4tag 1287 901 94Åtta före-största
8tag 1346 769 98

Samtliga företag 63 1372 891 l00

Koncentrationen kan också medmätas utgångspunkt från företagens för-
Årsäljning. 1986 Supras andel den totala försäljningen handels-var av av

gödsel 78 Företagets försäljning till jordbruk,procent. skogsbruk och träd-
gårdsnäring, korrigerad för lagerändringar hos âterförsäljarna, motsvarade
gödselåret 1985/86 knappt 80 förbrukningen enligtprocent tabell 3.1.av
Motsvarande andel gödselåret 1982/83 90 Koncentrationenprocent.var ca

på dettamätt har beträffandesätt det företagetstörsta således sjunkit med ca
10procentenheter sammanlagt under de gödselåren. Dettre innebärsenaste

de övriga importörernas andel haratt ökat från 10 1982/83 tillprocentca
drygt 20 1985/86.procent

3.3 Substitutionsförhållanden

Den substitutionsmöjlighet finns för handelsgödsel i första handärsom
stallgödsel. Det gäller främst de jordbrukare har djur. harDesom som
tillgång till stallgödsel använder ofta den i kombination handelsgödsel.med
Andra alternativ till användning handelsgödsel innebär ofta föränd-av en
rad odlingsteknik. En metod odlingär gröngödselgrödor förbättrarav som
jordens kvalitet. Odling exempelvis rödklöver tillför jorden dels kväveav

biologisk fixering, dels organisk substans, vilket främjargenom den biolo-
giska aktiviteten. ekonomiskaDet utfallet på längre sikt alternativa od-av
lingsformer dockär inteännu fastställt.

Beträffande handelsgödselprodukter lika sammansättning oli-av men av
ka fabrikat gäller de i allmänhet tordeatt substituerbara skill-ävenvara om
nader kan finnas i kvalitet och leveranssäkerhet.
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Ägarförhållanden3.4

bilda-Sverige. Dåigödselmedelsproducenterfannstill 1970 störreFram tre
i landet.tillverkareblevAB,tillsammans Supradessa storde ensamsom

KemaNord ABochBoliden ABRiksförbund SLR,Svenska Lantmännens
till Supra.stod ägaresom

handelsgöd-tillverkaredetfortfarande i närmasteIdag Supraär avensam
produktion. DetvissdärtillharAB SSAB,Svenskt StålSverige. Blisel a

kvantiteter.småjämförelsevis mycketdocksigrör om
Norsk Hydro,tilldotterbolag1981sedantidigareSupra är somsagtssom

SLR.resterande 25 ägsmedanaktierna procent75äger avprocent av
gödselme-endaochnorska ärtillHydro 51Norsk ägs statenprocent av

oljeproduktion,blingårhandelsgödseldelsproducent i FörutomNorge. a
verksamhet.Hydro-koncernensi Norsklättmetallindustripetrokemi- och
marknadeneuropeiskaaktivt denvarit påårunderNorsk Hydro har senare

försäljningspressiökadtillbidragittorde mot-företagsinköp.med Detta en
hemmamarkna-Norsk Hydrosutgjortområdenriktning in depåsatt som

der.
Lantmännenföreningarde 19SLR,andra delägare, ägsSupras somav

dotterbolagdessutomoch harföreningarnaförarbetari Sverige. SLRfinns
livsmedelsförädling.ochjordbruktillindustri knutenägarintressen ioch

främstfinnsoch SLR,sidan Supravidimportörerna,Bland de större av
jordbruket.inomanvändninghandelsgödsel förvad gällerSollebolagen AB

År Fredriksson Han-Ghandelsgödselrörelsen LSollebolagen1983 köpte av
helägt1986sedan ärPrippskoncernentillhörG Fredrikssondels AB. L som

aktiernaPripps köpte 51Procordia AB.statsägdadotterbolag till procent av
till 25aktieinnehavminskat sittdärefterhar procenti Sollebolagen 1982men

Söner AB.Ad Rosénförsäljning till bl Gagenom
skogsbruk skerförhandelsgödselimportendelenStörsta avsett avav av

ochExempelvis har SCA ABskogsbolag.tilltradingbolag hör storasom
bland andradessasidan stårVidsådan import.Kopparberg ABStora enav

till likaGödslings AB, ägsskogsgödselmedel, Skogensimportör somav
Hydro.och Norskdelar SLR, Supraav

främstträdgårdsodlingi görsför användninggödselmedelImport avav
Cardo-koncernenWeibull ingårAB.Weibull och Svenska HoechstABW

Hoechst AG.kemiföretagetde tyskaoch Svenska Hoechst ägs av
medföretagmycketdetSammanfattningsvis kan det ärsägas storaatt

mindrebranschen.huvudagerande i Dedestarka står bakomresurser som
återförsäljare och då föroftast enbartföretag i övrigt finns fungerar somsom

marknad.lokalen

Integration3.5

stark.förhållandevisgödselmedelsbranschen ärIntegrationsgraden inom
jordbrukssektorn.speciellt inomgällerDetta

bönderna,förbrukarna,medi ochhar uppnåttsintegrationVertikal att
till-ägarintresse hosoch SLR harföreningarkooperativt ägdasinagenom
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verkaren handelsgödsel. Genom sitt moderbolag köper vissaSupra råva-av
för sin produktion. Norsk Hydro har dels tillverkningror tegen av ex am-

moniak, dels köper företaget in ammoniak för hela koncernens gödselme-
delsproduktion.

återförsäljarledetI förekommer horisontell integration i form vissaav
ägarsamband. Ett exempel det tidigareär nämnda Skogens Gödslings AB.
Inom enskild handel är exempelvis de delägarnastörre i Sollebolagenen av
företaget G Ad Rosén Söner AB, verksamhet omfattar spannmåls-vars
handel relativtäven försäljning handelsgödsel.stormen av

Bland återförsäljarna, både i kooperationen och privat, säljs vanligtvis
även andra produktgrupper är ämnade för kundkategori. Somsom samma
exempel kan fodermedel,nämnas växtskyddsmedel, maskiner, utsäde m m

mottagning spannmål.samt av
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Konkurrensbeteende4

kapitelI 3 den svenska gödselmedelsmarknadens struktur visadesom att
koncentrationen dennapå marknad stark. Supra/är Norsk Hydro försvarar

fjärdedelar nettotillförselntre på marknaden. Marknadsformen i dettaav
led måste karaktäriseras hög enföretagsdominans. företagEtt medsom en

marknadsställning denna kan förväntas sälja sinapä villkor,en som egna
resulterande i högre priser och därmed lägre kvantiteter jämfört med om en

grad konkurrensstörre skulle råda.av
Supras möjligheter bestämma sitt pris påverkas dock även andraatt av

omständigheter marknadsandelarna.än Förekomsten import från storaav
företag i utlandet viktig faktor. från företagär Importen andra Norskänen
Hydro har visserligen hittills varit begränsad omfattning den harav men
ökat under år. Substitutionsmöjligheter och därmed sammanhängan-senare
de potentiell konkurrens föreligger. Supras ställning på marknaden dockär
fortfarande stark. skyddasDen också betydande stordriftsfördelarattav
föreligger och nyetablering dyrbar.ärattav

Karaktäristiskt för den svenska gödselmedelsmarknaden förekomstenär
stark koncentration också köparsidan där SLR/på Lantmännen årav en

1986svarade för 78 vidareförsäljningen till förbrukarna. Situatio-procent av
med dominerande säljare dominerande köpare medförmotnen en atten

Supra och SLR/ Lantmännen måste komma pris. Den kon-överens ettom
flikt finns i och med säljaren vill och köparenhögre prisattsom ta ut ett ett
lägre pris konkurrensprisetän framtvingar förhandlingar. Vilket pris som
kommer gälla beror på de båda respektive förhandlingsstyrka iatt parternas
den rådande situationen.

komplikationEn vid prissättningen handelsgödsel förhållan-på detutgör
det jordbruket inledningsvisatt ökadenämnts kompenseras för kostna-som
der i primärproduktionen enligt utvecklingen exkl prisregle-PM-indexav
rings- och miljöavgifter, jfr avsnitt 5.2. Detta kan medföra minskat inci-ett

söka motverka prishöjningar.tament att Därtill innehavkommer SLRs av
25 Supras aktier vilket kanprocent vinstökninggöra hos Supra ekono-av en
miskt fördelaktig för SLR.

De importörernasmå i branschen Supra det prisledande företa-ser som
De priser förhandlats framget. mellan Supra och SLR blir vägledandesom

för deras prissättning.
Supras konkurrensbeteende också den överenskommelse årstyrs av som



82

markna-koncentration pågjorts med till denmed hänsyn1981 storastaten
förbunditdär blharfusioner. Företagetden skapats successiva asom genom

svenskadenställning pådessinnebärprissättningtillämpasig attatt somen
informeradfortlöpande hållasskallmissbrukas. SPKmarknaden inte om

pla-underrättasi förvägintäktsförhållandenkostnads- ochSupras samt om
beredskapsskälharStatentill dessa.prishöjningar och skälennerade av

Sverige.gödselmedelstillverkning sker iintresseradvaritsamtidigt attav
överstyrel-medöverenskommelseefteremellertidjuli gällerden l 1987Från

ÖCB, produktions-hållabehöverlängreSupracivil beredskap,för attsen
eftersåledeskanväxtnäring. Supraammoniaktillverkning förberedskap för

ytterli-ammoniakproduktionen. Enavveckla den olönsammadatumdetta
kommerammoniakproduktionenbeträffandeförändring i situationengare

i Nynäshamn.Nynäskombinatet, NEX,det kvid tillkomstenuppståatt av s
skallanläggningför dennatillståndmaj givitRegeringen har i 1987 som
1991.den klar årskallelkraft. Enligt planammoniak ochproducera vara

och AGA.C0lnvesteringsbanken, JohnsonANEX ägs av



83

Prisbildning5 och prisutveckling

Prisbildning5.1

tidigareSom sker produktionennämnts kontinuerligt inom gödselmedelsin-
dustrin, medan förbrukningen sker under några vår- och höstmånader. Till-
verkaren måste utnyttja maskiner, arbetskraft och transportmedel rationellt
under hela året alltför lagringskostnader uppstår.utan Föratt stora att upp-

det harnå prissystem införts syftar till sprida kundernas inköpett attsom
året. Systemetöver bygger staffladpå prisskala, där priset är lägst viden

gödselårets början i juli och högst vid dess slut då förbrukningstoppen ligger.
Beroende på gödselmedel priset under gödselåretsär sistatyp månadav
mellan 15 och 20 högre priset förstaän månaden. Att skillnadenprocent
varierar beror på stafflingen uppbyggdär och fastatt procentsats ettav en
tilläggsbelopp i kronor. Ränteläget får här betydelse.stor

Den prislista kommer i början gödselår gäller normalt helaut ettsom av
det Kraftigaåret. råvarukostnadsökningar, inklusive valutakursförändring-

kan dock medföra prislistan justeras under löpande gödselår.attar,
Priserna påverkas också avgifterde och skatter läggs på handels-av som

gödsel. De tidigare för närvarandeuppgår till 25sagts procentsom ca av
försäljningsvärdet till förbrukarna.

Marginalerna hos återförsäljare gödselmedel påverkar prisernaav som
förbrukarna får betala. Den dominerande återförsäljaren produk-Suprasav

SLR, har procentuellt påslag på inköpspriserna. påslagter, ett Samma an-
förvänds importerad handelsgödsel för den från Supra. Lantmännen-som

föreningarnas marginaler vid försäljning till förbrukare normaltdäremotär
inte procentuell. Dessa marginaler varierar förhållandevis kraftigt mellan
olika regioner till följd skillnader i fraktkostnader konkurrensförhål-ochav
landen. l-los Lantmännen skiljer sig även marginalerna Suprasmellan pro-
dukter och produkter importerade SLR. Genomgående marginalen påärav
importerad handelsgödsel övrigstörre på handelsgödsel vilket förklarasän
med kringkostnader och risktagande vid import.att är större

5.2 Pris- och resultatutveckling

bildEn prisutvecklingen handelsgödselpå kan få studeraav attman genom
produktionsmedelprisindex PM-index, delindex för gödselmedel och
kalk.
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gjorts ioch kalk harhandelsgödseldelindex försammanställningEn av
juli 1987.och 19861985/86för gödselåren 1976/77tabell 5.2 mars--

Delin-för kalk 2,7ochhandelsgödsel 97,3Delvikten för är procent.procent
för handelsgödsel.prisutvecklingeni huvudsakavspeglar såledesdexet

priserna påmed ledninghandelsgödsel skerlndexberäkningen tret-avav
tidigarestiger,prislista. Prisernaenligt Supraston representantvaror som

Vidfastställd skala.i förvägeftermånadsvis under gödselåretnämnts, en
gödselåretmånader underför samtligaindexberäkningen används genom-

avseendejusteras medgenomsnittsprisför gödselåret.snittspriset hela Detta
lantmännenföreningar.vid fyrafraktkostnaderochrabattermarginaler,på

mervärdeskatt.inte 1i indexetmiljöavgifter ingårPrisreglerings- och men
frånskillnadPM-index tillsärskildanvändsjordbruksregleringen somen

miljöavgifter.prisreglerings- ochexklberäknatsindexserienvanligaden

delindexProduktionsmedelsprisindex PM-index. TotalindexTabell 5.2 samt
1975/76-1985/86 1986-mars 1987julikalk och juliför handelsgödseloch

l966-juni 1967 100

ÄndringÅr från föregående årPrisindexmånadresp
respektive månad, procent

HandelsgödselHandels- TotaltTotalt
kalkgödsel och och

kalk
0,9177,7 6,01975/76 163,8 ++

+11,5 0,5182,6 178,61976/77 +
6,2202,1 189,7 +l0,71977/78 +

6,0 3,51978/79 214,2 196,4 ++
12,9 16,6241,9 229,11979/80 ++

18,3271,0 14,11980/81 275,9 + +
15,8313,9 10,91981/82 306,0 ++

11,0 19,71982/83 339,7 375,7 ++
+11,8370,5 420,1 9,11983/84 +
+19,5502,1 7,31984/85 397,5 +

8,2543,5 4,51985/86 415,4 ++
0,2juli 526,0 0,41986 413,6 - - 0,0augusti 526,0 0,01986 413,6

526,0 0,1 0,0september 1986 414,1 +
0,7522,3 0,5oktober 1986 416,2 + -0,5 0,2november 1986 414,1 523,3 +- 0,1 0,2december 414,4 524,31986 ++
0,3januari 424,0 525,8 2,31987 ++
0,0februari 525,8 0,31987 425,3 +
O 1525,5 001987 425,5mars -

miljöavgifter.prisreglerings- ochlnkl

energikrisen låg gödselme-följdprishöjningar tillEfter kraftiga 1974 av
tabellframgårhar deSedan 1979/1980delspriserna stilla några år. som av

energikostnader och råvaru-varit ökadeOrsakerna harstigit starkt.5.2 åter
Prisutveck-miljöavgiftemas utveckling.ochprisreglerings-kostnader samt

blunder intryck omsväng-under bromsatslingen har 1986 ånyo av aupp
densänkning. Sedan 28dollarkursernasochningen i energikostnaderna

PM-indexentotalajämförelse med denprisstopp.januari råder En1987
handelsgödselindexenför 86visar tiden 1975/76 1985/ steg samman-att -

totala.procentenheter denlagt 50 änca mer
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Handelsgödsel och kalk har sålunda framgår stigittabell 5.2 isom av mer
Ävenpris PM-indexän totalt. PM-index prisreglerings-frånom man rensar

miljöavgifteroch framkommer förhållande d priset pá han-attsamma v s
delsgödsel och kalk under perioden 1980/81 till 1985/86 stigit än PM-mer
index totalt Tabell 5.3. Priserna gödselmedelpå stigithar med 68ca pro-

mellan gödseláren 1980/81 och 1985/86 vilket kan jämförascent med en
genomsnittlig prisökning förjordbrukets produktionsmedel med 47ca pro-

under motsvarande tid.cent

Tabell 5.3 PM-index från prisreglerings-rensat och miljöavgifter 1980 100

Gödselår PM-index Handelsgödsel
Totalt och kalk

1980/81 106,4 107,4
1981/82 118,0 124,4
1982/83 130,0 138,5
1983/84 140,9 146,5
1984/85 150,2 163,2
1985/86 156,8 180,9

viktigEn roll i prisutvecklingen har förekomstenäven outnyttjad kapa-av
citet i hela den europeiska gödselmedelsindustrin spelat. Priserna konti-på

ligger enligt uppgift från branschen lägre i Sverigenenten än det gårmen
inte få några säkra uppgifter differensenatt på grund de rabatterom etcav

förekommer.som
Trots den tidvis starka prishöjningen denpå svenska marknaden har som

framgår nedanstående resultatsammanställning Supras lönsamhet kraf-av
tigt försämrats efter 1983. Orsakerna har främst minskadvarit försäljnings-
volym i Sverige och lägre exportpriser. Prisreglerings- och miljöavgifterna
har även haft betydelse för utvecklingen. Tillverkningen och handeln med

inområvaror Supra/ Norsk Hydro också internprissättningengör betydelse-
full.

Sammanställning över Supras årenresultat 1981-86, miljoner kronor

1981 1982 1983 1984 1985 1986
mkr mkr mkr mkr mkrmkr

Rörelseresultat 130,1 163,4 175,0 138,0 62,4112,7
Avskrivningar
enl plan -44,6 -50,2 -51,7 -51,7 -72,4-58,3
Resultat efter
avskrivningar 88,5 113,2 123,3 -86,3 54,5 10,0-
Räntor, -28,2 -28,6netto -26,8 -3l,0 -36,4 -30,3
Extraordinära
intäkt, kostn 0,8 5,3 6,3 1,3+ + + +- -

föreResultat
bokslutsdisp o
skatter 58,1 89,9 102,8 55,3 19,4 -40,3
Räntabilitet i %

detpå avkastnings-
krävande kapitalet 13,1 15,8 15,8 10,4 6,5 0,5
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gjortsöverenskommelsesamband med deniutvecklatsprisetHur som
överenskommel-dåexempliñeras. Från 1981kortfattatskall härmed staten

ochmellan Supraöverläggningarnaslutadefram till 1984ingicks ochsen
pris-kostnadsmotiveradedenuppfattningmedalltidSPK omgemensamen

produktivitetsut-till normaltagitsocksåvarvid hänsynstorlekhöjningens
anmäla nå-anledningfunnittillfällevidhade inte något attveckling. SPK

tvingatstillfällenvid någrahaderegeringen. Supraprishöjning till t o mgon
liggakommitprishöjningenslutligaden attmarknadsanpassningar såtill att

kostnadsmotiverad.funnitprishöjning SPKdenundernågot
varit kom-tidvisförhållandenaemellertidföljande harde årenUnder mer

ochprocentenheterpriserna med 4,9höjde Suprajuni 1984plicerade. lDen
kost-Prishöjningarnaprocentenheter.ytterligaremed 5,5juli 1984den 9 var

höjd dol-ochråvarukostnaderökadeberodde bl pånadsmotiverade och a
procentenhe-priserna med 6höjde Supraåroktoberlarkurs. lDen samma

dollarkurs,ochråvarukostnaderhöjdamedmotiverade på sam-nyttter,
medmotiverades SupraResterande 2,9 att3,1manlagt procentprocent. av

vadlägremed blev änförhandlingar SLRefter9juliprishöjningen den 1984
kostnadsmotiverat.som var

kostnadsmaterialpresenterade Supra1985/86Inför gödselåret ett som
8,612,8höjningmotivera procentskulleenligt företaget procent varavomen

Supramarknadsskäl avsågkostnadshöjningar. Avinträffade attredanvar
undermed SPKförhandlingarEfterprishöjningen till 10begränsa procent.

höjning 8,7tillframprisstoppet komdå rådandedet attparterna omen
finansdeparte-integodtogsHöjningenkostnadsmotiverad.procent avvar

därutfästelseseptember 1985från dengjorde loch Supramentet en ny
gödselåret.underhöja med 5inte änförband sigföretaget procentatt mer

kalkylutgångspunkt från Suprasgjorda medberäkningarEnligt SPKs -
ihandelsgödselkunde priserna påbekräftadeoch Suprai 1985 avmars -

sänkas med 12,51986 procent.camars
detdärinför gödselåret 1986/87kalkylpresenterade Supramaj 19861 en

handels-prissänkning påförkalkylmässiga underlagetframgick detatt en
uppgick tillgödsel 10,4 procent.

gödselpriser med 10sinaSupra/Norsk Hydrojuli sänktel 1986Den ca
prissänkningEffekten dennamed hänsyn till detta togsprocent utrymme. av

samtidigthandelsgödselprisregleringsavgiften pâ stegdelvis bortdock attav
visstordevästeuropeiska ländertill övrigaförhållandemed 15 enprocent.

tidsbe-för vissaundantagsedan medpriser harprisskillnad kvarstå. Supras
införan-prisstoppetsfram tilltidenförändrats underickegränsade rabatter

de.
andelhar SuprasvisserligenSammanfattningsvis kan konstateras att av

procentenhetersammanlagt 10medgödselmedelsmarknaden minskat ca
domi-fortfarande heltföretaget hargödselárendeunder senaste entre men

Suprasmarknadsandel 80påsin totalaställning med procent.nerande ca
prishöj-kraftigajämförelsevisbidragit till dehadominerande ställning kan

l980-ta1et.gödselmedel underningarna på
prisfallet 1986intryckallmännaSPKssammanhanget kan nämnasl att av

före-komkonkurrensfungerandemedmarknaderoljeområdet påärpå att
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relativt omgående prisernatagen tillatt de minskade kostnaderna.anpassa
På marknader med bristande konkurrens däremot intog företagen ofta en
avvaktande hållning och dröjde med prissänkningen eller i del fall ute-en
blev den helt. Supra är exempel på den marknadsformen dvssenare man
avvaktade med prissänkningen till den julil 1986 medan då1984 detman
omvända förhållandet rådde omgående höjde sina juni,priser i juli och
oktober. Dessutom kan nämnas prishöjningen i oktober till del moti-att stor
verades med inte till fullo hade lyckats föratt genomslag den ijuliman
genomförda prishöjningen.

Från Supras sida hävdas beteendet det gällande prissättnings-att styrs av
med den stafflade prisskalan.systemet Från kundernas sida fanns inget

intresse snabb prissänkning eftersom det skulle missgynna de kunderav en
köpt tidigt på säsongen, och dessutom skulle många kunder lager-görasom

Åförluster. andra sidan skulle sannolikt enligt SPKs uppfattning ett- -
sådant prissättningsbeteende inte möjligt på marknad med funge-vara en
rande konkurrens.





Sammanfattning

Inledning

för jordbruksavtaletInom jordbrukets primärproduktion och denramen ges
förädlingsindustri omfattas jordbruksprisregleringen via prishöj-som av
ningar bla kompensation för ökade produktionskostnader. Kompensa-
tionsbeloppet bestäms statsmakterna efter överläggningar mellan statensav
jordbruksnämnd, jordbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämn-
dens konsumentdelegation. ökade i primärproduktionen,De kostnaderna
dvs jordbrukarnas produktion oförädlade produkter på gårdarna, beräk-av

ökningen i index, produktionsmedelsprisindex PM-index.ettnas som -
Kostnadsökningens storlek beräknas därvidtotala den procentuellasom
ökningen PM-index multiplicerad med normerad kostnadsvolym förav en
jordbrukets primärproduktion.

PM-index de indexserier jordbruketspå områdeutgör utarbe-en av som
inom lantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp. PM-indextas

belyser prisutvecklingen för jordbrukets inköpta produktionsmedel, exklusi-
lejt arbete. för tjänster,Prismätning sker förnödenheter, avskrivning,ve un-

derhåll kostnadsposternapå lånat kapital. Avränta utgörsamt grupperna
förnödenheter och kapitalkostnader delarna. Dessade största har vikten av

respektive dvs44 totalt 89 Resterande45 procent, procent.ca ca ca pro-
tjänsterutgörscent av mm.

Flertalet förnödenheterde PM-indexprisutveckling i ärmätsav vars spe-
cifika för jordbrukets primärproduktion, dvs jordbrukarna de enda ellerär
de absolut köparnastörsta förnödenheten. förnöden-Exempel sådanapåav
heter köpfodermedelär vikt handelsgödsel17,3 och kalkprocent samt
l2,8 procent. Dessa två med sinutgör vikt på 30 procent-gemensamma ca
enheter närmare 70 förnödenheter.procent av gruppen

Även kapitalkostnaderna för betydande del de totala produk-svarar en av
tionskostnaderna i jordbruket vikt 45 procent. Större delen Ma-postenav
skiner och redskap vikt l8,3 procent utgörs lantbruksmaskiner vilkaav av
jordbrukarna de endaär köparna.

Som tidigare beslöt riksdagen till jordbru-nämnts år 1984 ersättningenatt
ket skall fastställas i kalladeså obundna överläggningar för motverkaatta

kostnadshöjandede effekter kompensationssystem med automatikettsom
kan medföra. Som grund för överläggningarna används emellertid samma
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automatiska kompensa-vid den tidigarekostnadsunderlag användessom
i den jord-ökade kostnaderPM-index ochtionsmodellen. Därvid utgör

obund-viktiga kostnadselement. Deförädlingsindustrinbruksprisreglerade
kompensationsbeloppet fastställsinnebär docköverläggningarna attna

beloppet skall beräknas,regler för hurfinns bestämdadet någrautan att
jordbruket i detprincipen innebar när-tillämpademedan den tidigare att

ökade kostnader ikompensation för såvälautomatiskt erhöll fullmaste
beräknade kost-ellerprimärproduktion enligt PM-index uppmättsom -

Även i de så kalladeförädlingsindustrin.nadsökningar i den reglerade
bety-kostnadsunderlagettillmäts dockobundna överläggningarna storen

fåtti överläggningar ihittills jordbruket dessadelse och har även stort sett
kostnadsökningar.kompensation för uppmätta

blir mindre käns-jordbrukarnafinns naturligtvis risk köparnaDet atten
de i praktiken ellerprishöjningar produktionsmedelliga för på mersom

produk-via prishöjningar sinaautomatiskt får kompensation för påmindre
ochprishöjningar produktionsmedlenföljer risk för påDärav störreter. en

risk torde ökajordbruksreglerade produkter. Denna störredärmed på
förnödenhet.jordbrukarnaköpare är tav ex en

dessutom företa-för olika produktionsmedelflera marknaderna ärPå av
handelsleden mycketägarkoncentration både i tillverkar- ochgens --

för prisstelhet bristande kon-vilket innebär ytterligare riskstor, genomen
jordbrukskooperationen, dvs jord-kurrens. flera branscher dessutoml är

led.brukarna själva, företagsägaren i eller någraden någotstörste
prisbildningdet följande strukturutveckling, ochredovisas struktur,I

prisutveckling betydelseprisutveckling varuomrâden harpå störsttre vars
för utvecklingen fodermedel, gödselmedel och lant-PM-index, nämligenav
bruksmaskiner. 50 PM-Dessa utgör närmare procenttre avvarugrupper
index. de jordbrukarna i de enda köparnaPå varuområdena ärtre stort sett
och ägarkoncentrationen marknadernapå är stor.

Lantbruksmaskiner

omfattar mängd olika produkter ochMarknaden för lantbruksmaskiner en
de olika delmark-företagsbild varierar påproduktgrupper. Konkurrens och

vikande efterfrågan pånaderna. Hela branschen har de åren möttsenaste en
jordbruket. Speciellt kraftiginvesteringar inomgrund minskande varav

volymminskninginvesteringsnedgången med på 28 Den1986 procent.caen
medfört nedläggningar ochkrympande marknaden har i flera fall samman-

och återförsäljarleden.slagningar företag i både leverantörs- Denna om-av
fortgå destrukturering kommer troligen åren.närmasteatt

enligt SPKs undersökning,svenska leverantörerna hade 1986,De en sam-
reservdelar uppgåendeförsäljning lantbruksmaskiner exklusivemanlagd av

svenska marknaden svarade förtill försäljningen på den2 424 Mkr,ca varav
Mkr.utgjorde således 585l 839 Mkr. Exporten caca

tillverkning underhälften bedrev 1986. Im-Drygt leverantörerna egenav
tredjedelar leverantörerna.förekom två Im-portverksamhet hos närmare av
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portandelen uppgick till försäljningen den svenska73 påprocentca av
marknaden. Lantbrukstraktorer föroch skördetröskor svarade 1986 63ca

branschens totala import. skördetröskorLantbrukstraktorer ochprocent av
tillverkades litenendast i omfattning produktgrupperi Sverige. Av övriga
förekom tillverkning i eller mindre produk-större utsträckning. Exempel på

med andel inhemsk tillverkning transportredskap och lastappara-ärter stor
maskiner för foderberedning mjölkningsmaskiner.ter, samt

Flertalet leverantörerna sålde andra produk-75 ävenprocentav ca- -
lantbruksmaskiner underän 1986. leverantörernaNärmare 40ter procent av

exporterade lantbruksmaskiner.
Av samtliga leverantörer tillhörde133 företag koncern,40 någon 24varav

företag ingick i svensk koncern. svarade för respektiveDessa 4076ca pro-
branschens totala försäljning 1986.cent av

l nedanstående uppställning redovisas leverantörernas försäljning av
lantbruksmaskineri Sverige fördelad olika1986 på varuområden. Dessutom
framgår fyraden de de åtta leverantörernas andelstörste, största störstasamt

försäljningen inom respektive varuområde.av

Sverige fördeladLeverantörernas försäljning lantbruksmaskiner i 1986av per varu-
område åttafyra och de leverantörernasandeldenstörste, de största störstasamt av

varuområdeförsäljningen inom respektive

Marknadsandel iVaruområde För- %
säljn. M

De fyraStörste Den De åtta1986
Mkr leverantör störste största största

25Traktorer 680 Scantrac AB 8864
Skördetröskor Lantmännens192

42Maskin AB 83 99
Transportredskap Bergsjö

Trima AB 14och lastapparater 253 37 54
Jordbearbetnings-

Kverneland 26redskap AB 76 89176
Redskap för sådd

Bruk 22och spridning AB Overums128 44 63
förRedskap skörd Lantmännens

exkl skördetröskor 57 78191 Maskin AB 28
Torkningsutrustning 6894 AB 87Svegma 31
Maskiner för foder- Alfa-Laval Agri
beredning utfodringoch Scandinavia 66 81100 AB 32
Mjölkningsmaskin- Alfa AgriLaval
anläggningar 25 Scandinavia 100AB 97 -
Summa l 839

för 47Traktorer och Skördetröskor svarade tillsammans procent avca
leverera-försäljning lantbruksmaskiner 1986. Traktorerleverantörernas av

företag det AB, svarade för 25des Scantrac16 största, procent avcavaravav
skördetröskor Lantmän-försäljningen. de såldeAv 9 leverantörer varsom

Starkast domi-försäljningen.Maskin medAB 42störst procentca avnens
medScandinavia ABenskilt varuområde hade Alfa-Lavalinom ett canans

Övriga varuområdenmjölkningsmaskiner.försäljningen97 procent avav
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dominerandekarakteriseras fåtal företag tillsammans haratt ett storaav en
har försäljning pâställning samtidigt också många små leverantörersom

marknaden.
Huvuddelen försäljningleverantörernas till jordbruket, 89 procent,av ca

Återförsäljarnaskedde via återförsäljare. friståendeantingen eller leve-var
företag,rantörsägda eller de regionalt avgränsade lantmännenförening-19

anslutna till SLR. Av leverantörernas totala försäljning på den svenskaarna
marknaden såldes till lantmännenföreningarna.36 procentca

Lantbrukskooperationen verksam både i och återförsäljar-leverantörs-är
leden inom handeln med lantbruksmaskiner. den krympande svenskaPå
marknaden har lantbrukskooperationen bibehållit och inom vissa områden

sinaökat marknadsandelar. leverantörsledet verkar MaskinI Lantmännens
AB LM helägt till förB dotterbolag SLR. svaradeär Företaget 14ettsom ca

den totala försäljningen lantbruksmaskiner i Sverige 1986.procent av av
Speciellt marknadernapå för skördetröskor och skördemaskiner för grovfo-
der har dominerande ställningLMB leverantör. Försäljningen tillen som
jordbruket sker lantmännenföreningarna eller deras maskinbolag.genom
Som svarade dessa för den försäljningennämnts 36 totalaprocentca av av
lantbruksmaskiner till jordbruket i Sverige. Lantmännenföreningarna har
under 1980-talet stärkt sin i återförsäljarledetställning bl uppköpa genom

flera fristående äterförsäljarföretag.storaav
Vid försäljning lantbruksmaskiner förekommer i utsträckning cir-storav

kapriser rekommenderas leverantörerna eller i vissa fall återför-som av av
säljarföreningar. Det vanligt med olika formerär rabatter på de rekom-av
menderade cirkapriserna vid försäljning till användarna. Rabatten består
dels direkt rabatt cirkapriset,på dels indirekt rabatt i formav en av en av
övervärdering begagnade inbytesmaskiner.av

Vid beräkning PM-index för maskiner och redskap utnyttjas bl cent-av a
cirkapriser.ralt insamlade priser eller rekommenderade Effekterna rabat-av

har vid olika tillfällen SPK,undersökts 1979. under-Dessaterna senastav
sökningar har inte kunnat påvisa förändringar i rabattgivningennågra och

vidtagits.någon korrigering PM-index har inteav
Resultaten från undersökningen rabattgivningen lantbrukstraktorerpåav

och skördetröskor visar de totala cirkaprisavvikelserna ökat1986 påatt
skördetröskor sedan Vid beräkningar1979. dessa hänsyn tagits tillhar att
begagnade inbytesmaskiner ofta övervärderas. återförsäl-hälftenMer än av
jarnas nominella pålägg lämnas bort i form rabatter.av

har genomsnittliga prisernaTotalt de lantbruksmaskiner underpåsett
den tioårsperioden i ungefär konsumentpriser-ökat taktsenaste samma som

enligt konsumentprisindex. Dock har prisutvecklingen varierat mel-mättna
lan olika varuområden. Sedan har prisökningarna lantbruksmaski-1983 på

varit jämfört Vidarelägre med tidigare år. har, under period, dener samma
nominella prisökningarna enligt PM-index lantbrukstraktorervarit lägre för

för övriga maskiner och redskap. Konsumentpriserna under peri-harän
oden ökat med vilket prisökningarna1983-l986 21 påär änprocentca mer
lantbrukstraktorer prisökningarnamindre övriga maskiner ochän påmen
redskap.
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En orsak till den långsammare prisutvecklingen kanpå traktorer detvara
relativt starka konkurrenstrycket på traktormarknaden har 16 leveran-som

För andra lantbruksmaskinertörer. traktorerän har leverantörerna de se-
åren höjt priserna relativt kraftigt ioch vissa fallnaste tre också ökat sina

marginaler. förklaringEn till det kan de importörernastörre medattvara
försäljning inom flera varuområden till viss del försökt kompensera dålig
lönsamhet inom varuområdena traktorer ioch, viss mån, skördetröskor med
prishöjningar inom varuområden med konkurrens och/ellersvagare mer
stabil efterfrågan.

Fodermedel

Lantbrukskooperationen dominerar fodermedelsbranschen lant-genom
männenföreningarna med marknadsandel på cirka 80 Utanförprocent.en
lantmännen finns fyra privata företag,större Sollebolagen AB, G Ad Rosén

Söner AB, Starfoder Väst AB och AB Johan Hansson, friståendesamt ett
lantbrukskooperativt företag, Kristianstadsortens lagerhusförening. Dessa
fem företag har andel på 19 och övriga privata företag omfat-procenten ca

alltså endast några marknaden.tar procent av
Fodermedelsmarknaden har således utvecklats till oligopolmarknad.en

finnsDet dragäven monopol då lantmännen har mycket stark ställ-av en
ning, inte minst på vissa delmarknader.

Lantmännenföreningarna ökade sin marknadsandel från 60 procent
1966/67 till 80 1980/81 och sedan dess har andelarna varitprocent relativt
stabila. Det har dock tillkommit privata företag vilka samarbetenya genom
lättare kan konkurrera med de finansiellt starka lantmännenföreningarna,

påäven något marknader.större
Fodermedelsköparen har dock andra alternativ handlaän direktatt av

tillverkarna. På många delmarknader finns nämligen antal mindreett stort
återförsäljare och beställningsblandare. Ett tredje alternativ, vilket används

drygt hälften animalieproducenterna, utnyttja hemmaproduce-ärav attav
foder och komplettera detta medrat proteinfoder, vitaminer och mineraler.

köparenFör fodermedel kan det dock svårt korrekta pris-göraav attvara
och kostnadsjämförelser. Listpriserna kan betraktas verkliga prisersom

utbud rabatter i olika formerett stort och det svårt finnap ga ärav att
enhetliga kriterier för produktjämförelser på grund variationerav samman-
sättning och näringsinnehåll.

Kundunderlaget på fodermedelsmarknaden däremot ganskaär enhetligt
och består huvudsakligen lantbrukare, i viss mån säljs konsu-ävenav men

hund- och hästfoder.mentvaror, Sverigestex lantbrukare minskar i antal
och de är naturliga skäl geografiskt trögrörliga. Enligt företrädare förav
branschen finns det kategorier kunder: De ideologiskatre skälav som av
handlar lantbrukskooperativt respektive privat mellankategorisamt en av
marginalköpare. På sådan marknad med konstant underlag tenderaren
kvalitet och service bli de viktigaste konkurrensmedlen.att

Fodermedelsbranschen arbetar liksom det efterföljande ledet, animalie-
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koncentration ochrelativt högmedmarknadregleradproduktionen, på en
stabil struktur.

distri-ochtillverkarefodermedelordbruksprisregleringen på garanterarJ
fodermedel är,priserna påsvenskaSverige. Deprisnivå istabilbutörer en

världsmarknadspriser-högrefall äni normalaprodukter,övrigaförliksom
inhemsktryggadbehovetmedmotiverasprisnivån,högreDen enavsomna.

införselav-formivilket utgårgränsskyddproduktion, regleras ett avgenom
importeradegifter på varor.

understarktökadefoderblandningarproduktioneninhemskaDen av
medminskathälftförsta1980-taletsunderharl970-talenoch1960- men

produk-deföljdhuvudsakligenMinskningen ärtionästan avprocent. en
animalieproduktionen deinförts i senasteåtgärdertionsbegränsande som

åren.
enbart råvarorbestårfodermedel nästanmedutrikeshandelSveriges av

förekommer.allsknappastfoderblandningarmedmedan handel
samtligaungefär 85-90genomsnittiRåvarukostnaden procentutgör av

råvarorna ärPrisutvecklingen påfodermedelsproduktion.kostnader vid
foderblandningar. Detprisutvecklingen påförväsentlig betydelsedärför av

fo-förinombestämsfoderråvarornade viktigastesvenska priset på ramen
tilldesåolika sättsPriserna råvarordermedelsregleringen. på att anpassas

importkonkurrensfrånskyddasi sinvilketfoderspannmål,priset på tur
ochmineraler spår-vitaminer,köttmjöl,Fiskmjöl,införselavgifter.genom

foderregleringen.omfattas dockämnen av
di-tillverknings- ochfrånskillnadofta, tillbetraktasRåvarukostnaderna

foderblandning-för tillverkarnagivnastributionskostnader, externt avsom
ochspannmålprissättningeninflytandevisst påhar dockDessa ett avar.

säljareoch/ ellerdominerande köparejordbrukskooperationen har ettsom
kvarnbiprodukter,priserna påanpassningeninflytandeavgörande på av

Varje företagfodermedel.till andraköttmjöloljekraftfoder ochinhemskt
import-synnerhetråvaruinköp, ilyckademindrekan elleräven göra avmer

råvaror.
grad koncen-högfodermedelsmarknaden medmarknadPå avensomen
konkurrenssitu-sådanbrukarSamtidigtför prisstelhet.finns risktration en

harfodermedelsmarknadenprisledare. Påföretag fungeraation något som
roll,denna åt-branschenuppgifter frånsamstämmigaenligtlantmännen

sikt.långminstone på
1980-talet genomgåtthälftenunder förstaFodermedelsindustrin har enav

arbetsställen harantaletliksomsysselsattaAntaletrationaliseringsprocess.
ökat.saluvärdetmedanminskat

inhemskförrensadePM-index, dvsideFodermedelspriserna, mätssom
PM-indexlika myckethälft ökatförsta1980-taletsunderspannmål, har som

betydligtökatförnödenheterpriserna påmedandvs 60totalt, procentca
likaungefärvaritråvaruprishöjningarna har storagenomsnittligaDemera.

genomsnitt 50period, dvs isaluvärdet underhöjningen casammaavsom
procent.
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Gödselmedel

Handelsgödsel efterfrågas till helt dominerande jordbrukare.del Av denav
totala försäljningen handelsgödsel år 1986 avsedd för96-98av procentvar
jordbruk medan främst gick till skogsbruk, trädgårdsskötsel och indu-resten
striella ändamål.

Handelsgödselns andel 1986/87 jordbrukets inköpkostnader förav av
produktionsmedel, exklusive lejt arbete, uppgick till 13 procent.

Försäljningen handelsgödsel domineras i Sverige Supra AB. Aktie-av av
majoriteten i Supra innehas sedan år 1981 Norsk Hydro A/S. Supraav

kvantitetsmässsigt för 99 tillverkningen, 99svarar procent procentav av
och 76 importen. Supras konkurrenter har underexporten procent av senare

år ökat sin andel importen. Nettotillförseln 1986på den svenska markna-av
den bestod till 76 Supras produkter.procent av

förbrukarna viaFörsäljningen till de slutliga sker huvudsakligen Svenska
Riksförbund/Lantmännenföreningarna förstår 78Lantmännens som pro-

aktierna i Supra medandärav. SLR 25äger ägsprocent restencent av av
Norsk Hydro.

tillden svenska marknaden uppgickTillförseln på år 1986 1,37netto
uppskattningsvis motsvarande värde på 600 miljonermiljoner lettton, ca

Förbrukningen i Sverige hari import- och tillverkarledet. minskatkronor
importen kommer frånde Huvuddelen Norsk Hydrounder åren.senaste av

tillverkningvia tillsammans med den del Suprasoch Supragår av som-
från föreningarnainte vidare främst till SLR och till förbru-exporteras -

själv handelsgödsel.karna. SLR importerar också
koncentration.köparsidan föreligger stark SLR/Också på Lantmän-en

vidareförsäljningen till förbrukarna.svarade för Situatio-78 procentnen av
dominerande köparesäljare ochmed dominerande medför attennen en

pris. Vilketoch måste komma prisSupra SLR/ Lantmännen överens ettom
i denförhandlingsstyrkakommer gälla beror på rådandeparternasattsom

situationen.
handelsgödsel detprissättningen utgör förhållan-komplikation vid påEn

jordbruketdet till del kompenseras primärpro-för ökade kostnader iatt stor
duktionen enligt utvecklingen prisreglerings-PM-index ochexklusiveav
miljöavgifter. kan medföra motverkaDetta minskat incitament sökaett att
prishöjningar. Därtill kommer aktier,SLRs innehav 25 Suprasprocentav av
vilket kan vinstökning för SLR.hos Supra ekonomiskt fördelaktiggöra en

Supras konkurrensbeteende också överenskommelseden årstyrs somav
gjorts1981 med med hänsyn till på markna-den koncentrationstaten stora

den skapats förbundit sigsuccessiva fusioner. Företaget harsom genom a
tillämpa prissättning svenskainnebär dess ställning denpåatt atten som

marknaden inte missbrukas. informeradSPK skall fortlöpande hållas om
Supras kostnads- och intäktsförhållanden pla-i förväg underrättassamt om

prishöjningarnerade och skälen beredskapsskältill dessa. Staten har av
samtidigt varit intresserad gödselmedeltillverkning Sverige.sker Frånattav

juliden l gäller emellertid längre produk-1987 Supra behöver hållaatt
tionsberedskap för ammoniaktillverkning för växtnäring.
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normalt helai början gödselår gällerprislista kommerDen ettut avsom
prislistandock medförtKraftiga råvarukostnadsökningar hardet året. att

de avgifter ochPriserna påverkas ocksåunder löpande gödselår.justeras av
till 25handelsgödsel, vilka uppgårläggs påskatter sagts casom nusom

försäljningsvärdet.procent av
handelsgödsel kan fåprisutvecklingenbild påEn att stu-genommanav

för gödselmedel ochPM-index, delindexproduktionsmedelprisindexdera
för handelsgödsel.i huvudsak prisutvecklingenDelindexet avspeglarkalk.

stillaenergikrisen prisernaprishöjningar till följd lågEfter kraftiga 1974 av
höjdastigit starkt grundhar priserna åter påSedan 1979/1980några år. av
miljö-utvecklingen prisreglerings- ochråvarukostnaderenergi- och samt av
grundbromsats bl påavgifterna. Prisutvecklingen har under år 1986 ånyo a

outnyttjad kapa-fallande dollarkursomsvängningen i energipriser, samtav
den januari 1987gödselmedelindustrin. Sedan 28citet i hela den europeiska

PM-indexen visar för tidenjämförelse den totalaråder prisstopp. medEn att
handelsgödselindexen sammanlagt 501985/861975/76 procent-steg ca-

Även förkorrigerar PM-index inverkanenheter den totala.än om manmer
förhållande underframkommerprisreglerings- och miljöavgifter sammaav

den aktuella periden 1980/81 1985/86.-
marknaden har Su-tidvis prishöjningen den svenskaden starka påTrots

varitOrsakerna har främstlönsamhet kraftigt försämrats efter 1983.pras
Prisreglerings-exportpriser.minskad försäljningsvolym i Sverige och lägre

Tillverk-miljöavgifterna haft betydelse för utvecklingen.och kan haäven
Hydro också denningen och handeln med inom Supra/ Norskråvaror gör

interna prissättningen betydelsefull.
Överenskommelsen införoch medförde gödselåretmellan Supra SPK

inte höja priset medSupra efter förhandlingar förband sig1985/ 86 att att
förslag till prishöjning 12,85 Supras ursprungligaän procent.mer var pro-

cent.
handelsgödselinnebar priset påOljeprissänkningarna i början 1986 attav

julipriser förrän den 1986.kunde sänkas. sänkte dock inte sina lSupra
prissänkningEffekten dennaPrissänkningen uppgick till 10 procent. avca

handelsgödsel medprisregleringsavgiften 5motverkades delvis på stegattav
tidsbegränsadeför vissamed undantagpriser sedan,harSuprasprocent.

Efterinförande.prisstoppetstiden fram tillförändrats underrabatter, inte
prisnivånsvenskabedöms denföreträdare i branschenkontakter med

länders med 10västeuropeiskaöverstiga övriga procent.ca
tillminskat från 90 80marknadsandel harSupras procent-Trots att caca

fortfarande totaltföretagetgödselåren harunder deenheter senastetre en
kraftigajämförelsevisbidragit till dekan hadominerande ställning. Denna

under 1980-talet.gödselmedelprishöjningama på

beskrivningSammanfattande

gödselmedel ochförmarknadernaSammanfattningsvis kan konstateras att
förliksom marknadernagrad koncentrationfodermedel har hög enaven
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del maskiner och redskap för jordbruket. Dessutom ägarkoncentrationenär
på de studerade varumarknaderna ofta i flera led. del försälj-Enstor stor av
ningen till jordbrukare sker lantmännenorganisationen. Lantmän-genom
nenorganisationens marknadsandelar i detta försäljningsled är 80ca pro-

för gödselmedel och fodermedelcent och 40 för maskiner ochprocentca
redskap.

jämförelseEn prisutvecklingen för de studerade varuområdenatreav
enligt PM-index visar under 1980-talet har prisökningen varit högstatt på
gödselmedelsområdet. Priserna fodermedelpå och maskiner och redskap
har under period ökat ungefär lika mycket och har också stigit likasamma
mycket PM-index totalt.som

Den skillnaden i prisökningstakt för gödselmedelstora ijämförelse med
övriga studerade varuområden kan ha olika orsaker. Enjämförelse mark-av
nadsstrukturen vid tillverkning försäljningoch de insatsvaruområde-treav

visar olikheter. finnsDet tillverkare gödselmedel i landet, Supra.na en av
Företagets andel marknaden uppgick 1986 till 78 SLR ärav procent. som
delägare i Supra köper gödselmedlen från Supra och säljer dem vidare till
lantmännenföreningama.

Tillverkning fodermedel sker hos de flesta lantmännenföreningarnaav
vilka tillsammans svarade för nära 80 marknaden 1985/86. lprocent av
jämförelse med strukturen på gödselmedelsmarknaden det härär enbart ett
led för tillverkning försäljning.och Koncentrationen för lant-som svarar
männenföreningama dock mycket hög deär på båda marknaderna.

Tillförseln till marknaden för maskiner och redskap sker till övervägande
del 73 import. Den största leverantören markna-procent påca genom- -
den 1986 Lantmännens Maskin AB LMB med närmare l4var procent av
försäljningen i leverantörsledet. LMB helägt SLR och säljerär enbart tillav
lantmännenföreningarna denna försäljning sker i konkurrens medmen
andra leverantörer. Lantmännenföreningarna försvarade 1986 36ca pro-

den totala försäljningen maskiner och redskap till detcent svenskaav av
jordbruket. Marknaden för maskiner redskapoch har led mark-ett änmer
naden för fodermedel betydligtär mindre koncentrerad såväl göd-änmen
selmedels- fodermedelsmarknaderna. lnräknas försäljnings-även sistasom
ledet dvs försäljningen till jordbrukarna har således gödselmedelsmarkna-
den fyra led, lantbruksmaskinmarknaden led och fodermedelsmarkna-tre
den två led.

Konkurrensen framgårär ovanstående dessutom eller mindresom av mer
ofullständig i de olika leden. Gödselmedel tillverkas enda företagettav
medan fodermedel till helt övervägande del tillverkas olika lantmän-deav
nenföreningama. Vid försäljning från lantmännenföreningarna förhål-är
landena lika för såväl gödselmedel fodermedel; i del regionermer som en
finns konkurrens från privata företag medan sådan konkurrens saknas i en
del regioner. En viktig skillnad dockär det förhållandet jordbrukarnaatt
kan blanda sitt foder själva på gårdarna. En potentiell konkur-ute annan
rensfaktor inom fodermedelsbranschen företagär investe-störreatt utan
ringar kan etablera sig och börja blanda foder.

En del kostnaderna för framställningstor såväl gödselmedelav av som
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gödselmedelproduktionenfodermedel råvarukostnader. Vidutgöres avav
Blandutgjorde råvarorna är1986 råvarukostnaderna 60 procent. ammo-ca

ammoniakfabrik emeller-niak den viktigaste. Supra Sveriges endaäger som
ammoniak från sitt moderbolagtid importerar dessutomolönsam. Supraär

råfosfatkalisalt, svavelsyra,Norsk Hydro. Andra viktiga råvaror är m m.
varför ocksåFlertalet dessa köps i utländska valutor, bl US- dollar,av a

eldningsoljaförbetydelsefulla. Kostnaden ärförändringar i växelkursen är
oljepris ochliksomviktig faktor i detta sammanhang. Råvarornaockså en

l980-talet.fluktuerat underdollarkurs har
ungefärgenomsnittråvarukostnaden ifodermedelstillverkningVid utgör

de viktigastesvenska priset påsamtliga kostnader. Det85-90 procent av
Medfodennedelsregleringen.förinomfoderråvarorna bestäms ut-ramen

denspannmål, delsinlösenpriserna påfrån dels de fastställdagångspunkt av
oljekraftfoderprisnivån importerat görsfastställda påjordbruksnämnden

fodervärdesbe-prisregleringenomfattasfodermedelför övriga enavsom
priset för respek-sålunda beräknadefodermedel.räkning för respektive Det

införselavgift.rörligskyddastive fodermedel genom en
prisetförsålunda framtagnafodermedelstillverkning finns detVid ramar

gödselmedelstillverkning.vilket inte fallet vidpå råvarorna är
förbidrag lämnasdehar fattats ochGenom de beslut t somex genomsom

Planering förminska. pågåråkerarealenligger i träda kommeråkrar attsom
proteinfo-ochskogsplantering, energiskogodlingsformeralternativa tex

gödselmedel respek-marknaden förutveckling medfördermedel. Denna att
handelsgödseldet gällerlantbruksmaskiner kommer krympa. Närtive att
miljökraven.de ökadeblir följdentillkommer de strukturproblem avsom

insatsvaruområ-dessasåledes konstateras påSammantaget kan tungaatt
konkurrenstrycketför flera led hög ochmarknadskoncentrationenden är att

effektivdetta skäl kan bedömas relativt begränsat. Frånvaron av enav vara
ochproduktions-till effektiviserakonkurrens medför incitamenten attatt

från tidigarekostnadsökningardistributionsprocessema motverkasamt att
försvagas.led

risk förfinns vidareområde med begränsad konkurrensPå attett en
medfallethöjs marknaden krymper. Dettapriserna eller hålls äruppe om

gödselmedelsmark-främstmarknaderna för jordbrukets insatsvaror och då
fallet gäller docknaden för lantbruksmaskiner. detmarknaden Isamt senare

prispressande effekt.konkurrens vissa delmarknader harpåatt en
för sk obundnaTill detta jordbruket inom dekommer ävenatt ramen

för ökade insatsvaru-överläggningarna i fått kompensation denstort sett
Även till kraf-kostnaden kan medverkaden i PM-index. dettamäts attsom

jordbruketsmotverkar prishöjningar påkostnadsökningar ochterna som
insatsvaror försvagas.

enskilde jord-i riktning.finns faktorer verkar DenSamtidigt motsattsom
kostnadsök-för sinaautomatiskt kompensationfår således intebrukaren
automatisktleder intekostnadsökningar i produktionsgrenningar. Stora en

efterskerPrishöjningarnaprishöjningar just dessa produkter.till påstora
enskilde företagarensnaturligtvis i denligger därförandra kriterier. Det

möjligt.för bra resultatkostnaderna nå såintresse hålla att ettatt somnere
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Enskilda jordbrukare torde därför prismedvetna och priskänsliga trotsvara
de kompenseras för sina kostnadsökningar.att som grupp

kanDet dock konstateras prishöjningarna på gödselområdet underatt
1984 överstigit vad motiverat inträffade kostnadsökningarsom var samtav

priserna under våren 1986inte sänktes iatt takt med eller i motsvarande mån
tillverkningskostnaderna.som
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