Även motionsbete kräver stor areal i stora mjölkföretag
Vid minimikrav på bete bör beläggningen i mellersta Sverige vara högst 24 mjölkkor
per ha. En 180-kosbesättning behöver alltså 7,5 ha bete. Detta kan hindra uppbyggnad
av stora ekonomiskt hållbara besättningar i skogsbygder där det är ont om jordbruksmark nära gården. En lösning kan då vara nyodling av skogsmark till bete nära ladugården.

Nyodling som alternativ till köp
Nyodlingskostnaden plus förlorade framtida skogsnetton kan under gynnsamma förhållanden vara 20 000 + 10 000 kr alltså 30 000 kr per ha. Om det fordras stenröjning och
täckdikning kan totalkostnaden uppgå till 60 000 kr per ha. Dessa kostnader skall jämföras med vad det kostar att köpa åkermark. En fördel med nyodling framför köp är att
nyodlings-kostnader är skattemässigt avdragsgilla. Dessutom finns det sällan åkermark
till salu nära den egna gården medan man kanske har egen skog i närheten lämpad för
nyodling.

Nyodling av skogsmark för lönsam mjölkproduktion i skogsbygder

Ansökan om avverkning och nyodling
Skogsvårdslagen hindrar inte att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion. Om marken skall användas för jordbruksändamål kan man också få slutavverka skogen före vad som normalt är lägsta tillåtna ålder. Liksom vid annan slutavverkning skall man göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Om Skogsstyrelsen finner att omläggningen till jordbruksmark kan skada höga natur- eller kulturmiljövärden överlämnas ärendet till Länsstyrelsen. Nyodling kräver dessutom anmälan till
kommunen.
Läsa mera. På http://www.agrovast.se/?p=30569 kan Du läsa mera om lönsamheten av
att nyodla skogsmark på mjölkgårdar i skogsbygder. Arbetet har finansierats av
Agrovästs mjölkprogram.

Vi vill gärna ha in synpunkter och tips från Er på vidare forskning.
Kontakta oss gärna.
E-mail: Karl-Ivar Kumm@slu.se
Annika.Arnesson@slu.se
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Nyodlad mark nära ladugården. Skogsdungen i bakgrunden visar hur skogen såg ut
före nyodlingen. Kalset Skeppshult.
Nyodling av skogsmark för att skapa arealunderlag för större mjölkkobesättningar i
skogsbygder kan ha god lönsamhet. Nyodling för att ersätta åkermark långt bort med
mark närmare gården kan också vara lönsam genom att transportkostnaderna minskar.
Nyodling nära ladugården kan även möjliggöra mera bete i mjölkproduktionen.

Nyodling av skogsmark
Under 1970- och 80-talen kunde mjölkgårdar med 30 kor vara lönsamma. Nu behövs
mycket större besättningar för att produktion skall betala alla kostnader inklusive bl.a.
lantarbetarelön för insatt arbete och kapitalkostnader för investeringar. I skogsbygder
kan det vara svårt att skaffa areal till stora besättningar inom rimligt avstånd från gården. Detta problem kan i vissa fall lösas genom att nyodla skogsmark nära gården.

Nyodlingskostnaden varierar
På den mark som visas på framsidan var nyodlingskostnaden knappt 20 000 kr per ha.
Den låga kostnaden beror på att marken är stenfri och utan behov av täckdikning.
I andra fall när det förutom stubbrytning, fräsning och grundgödsling har fordrats stenrensning och täckdikning har kostnaderna uppgått till cirka 50 000 kr per ha. Vid 40 års
avskrivning och 3 % real ränta blir årskostnaden för investering på 20 000 och
50 000 kr 900 respektive 2 200 kr. Den genomsnittliga årliga förlusten av skogsnetton
till följd av att uppodling tränger undan återplantering beräknas bli 100 kr per ha på
tallmark som kan producera 6,5 m3sk virke per ha och år och 400 kr per ha på granmark som kan producera 9 m3sk per ha och år. Om man slutavverkar 20 år för tidigt för
att snabbt kunna nyodla blir den genomsnittliga förlusten av skogsnetton på tall- och
granmarken 500 respektive 1 100 kr per ha.

Minskade transportkostnader
Transportkostnaden för ensilage och gödsel per mjölkko och år beräknas bli cirka
1 800 kr högre om skiftet ligger 10 km från gården än om det ligger hemma vid gården. Om man har 1,6 kor per ha kan man alltså spara transportkostnader på 1 800*1,6
= 2 900 kr per ha ny åker hemmavid som ersätter samma areal 10 km bort. Denna besparing är större än nyodlingskostnaden och förlorade skogsnetton utom vid för tidig
slutavverkning av bördig granmark som kostar 50 000 kr per ha att nyodla. Om nyodlingen hemmavid består av större och mera lättbrukade fält än de fält 10 km bort som
ersätts kan även sådan dyr nyodling vara lönsam.

Storleksfördelar
Större besättningar ger lägre arbetsåtgång och byggnadskostnader per ko. Större besättningar har därför bättre lönsamhet än mindre såvida mjölkpriserna inte är för låga. Vid
de priser som rådde 2009-2011 är lönsamheten (TB3) 4 000 kr högre per ko och år vid
180 än vid 90 kor enligt SLU:s områdeskalkyler. Vid 1,6 kor per ha blir förbättringen
4 000*1,6 = 6 400 kr per ha. Denna förbättring är klart högre än nyodlingskostnad plus
förlorade skogsnetton. Vid högre mjölkavkastning per ko kan nyodling som möjliggör
utökning till 180 kor ha ännu bättre lönsamhet. Vid utökning till ännu större besättningar avtar lönsamhetsförbättringen både per ko och per ha ökad areal.

Den totala årskostnaden per ha för den nyodlade åkern varierar inom ett intervall från
1 000 kr (tallmarken avverkad vid mogen ålder och nyodlad för 20 000 kr) till 3 300 kr
(granmarken slutavverkad 20 år för tidigt och nyodlad för 50 000 kr).

Slåttervall på före detta skogsmark. Genom
att nyodla nära ladugården kan man ersätta
smååkrar långt bort. På så sätt sparas arbets
-, drivmedel- och maskinkostnader vid ensilageskörd och gödseltransporter. Alternativt
kan man få mera åker till en större och lönsammare besättning.

Havre som gav 4 ton kärna per ha första
året efter nyodling efter tallskog.
I bakgrunden 55 årig tallskog som fortfarande har hög värdetillväxt och därför
kanske är för ung för lönsam omföring
till jordbruksmark. Hägdene Ljung.

Del av stor sammanhängande betesmark för
ungdjur skapad av björkhage tillsammans
med marginell åker och avverkad granskog.
Där det varit tät granskog hade man fått bra
bete redan några år efter avverkning utan
andra åtgärder än noggrann borttagning av
avverkningsresterna. I blöta områden är
betet sämre. Toftaholm Vittaryd.

Skog nära ladugården omvandlad till
bärig betesmark. Sådant bete kan vara
bra att ha inte minst under blöta perioder när annat bete skulle bli söndertrampat. Torra marker nära ladugården är också bra att släppa ungdjuren
på innan de släpps på beten långt bort.
Guterud Långserud.

