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• Startades 1981 av Torbjörn Lovang

• Ulrik Lovang, ägare och VD sedan 2009

• 14 anställda (11 heltidstjänster) 

• 12 agronomer, 1 lantmästare, 1 administration

• Kontor i Vikingstad utanför Linköping

• Verksamma i Östergötland och närliggande län

• Rådgivning inom växtodling, produktionsekonomi, 

miljö, energi och teknik. 

• 170 fasta kunder med 50 000 ha åker.

Lovang Lantbrukskonsult AB



• Varje år sedan 1981.

• 1981: 45 stycken (3582 kr/ha i TB1, 875 kr/ha i TB2 detta år).

• 2021: 40 stycken på totalt ca 15000 ha.

• 90% av gårdarna i kalkylen finns på västra slätten i Östergötland.

• TB1: Skördeintäkter, gårds/förgröningsstöd, (lite halmnetto/hagelers.) – utsäde, 

gödning, kem, diesel (efter återbet), energi torkning, frakt, ränta rör. kap. 

• Maskinkostnader: 7% av nuvärde = faktisk värdeförändring på en maskinpark med 

gammalt och nytt + ränta (utifrån ränteläge) på bundet kapital + faktiskt underhåll. 

• Arbetskostnad: faktisk eller uppskattat timantal x årets kostnad för arbete 

(lantarbetarlön + lite övertid= 265 kr/tim för 2022) 

• Samkostnader: Kapitalkostnad tork (25 år, aktuell ränta) + overhead (bokföring, 

försäkring växtodling, rådgivning, bil, data mm)

• TB2: Kvar till arrende eller egen markränta

Efterkalkyler på Lovanggruppen



Höstvetekalkylen - var finns potentialen?
2017 2023

Mängd Pris Totalt (kr/ha) Pris Totalt (kr/ha)

Intäkter kg, l/ha

Skörd 8250 1,45 11962,5 2,35 19387,5

EU-stöd 2025 1500

Summa intäkter 13988 20888

Kostnader

Utsäde 200 3,50 700 6,00 1200

Kväve 700 2,00 1400 8,00 5600

PK 100 3,50 350 12,00 1200

Kem 650 800

Diesel 75 8,00 600 16,00 1200

Övrigt (torkning, transport) 800 1300

Summa särkostnader 4500 11300

TB1 (innan arbete och maskinkostnad): 9488 9588





Växtföljdsekonomi



Lönsamhet närmsta åren

• Svårbedömd lönsamhet (krig mm)

• Försäljningstidpunkt och inköpstidpunkt ger stor påverkan 2023

• Risken ökar drastiskt (högre kostnader)!

• Krävs mycket mer likviditet.

• Får inte tappa avkastning – viktigt att prioritera tajming, 

jordbearbetning, såbruk, såtid, täckdikning och kantdiken, tillräckligt 

med gödning och kem utifrån avkastningsförutsättningar. 



Svensk livsmedelsproduktion är en framtidsbransch! 

Ulrik Lovang 

www.lovanggruppen.se
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