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Priser på jordbruksprodukter – 
november 2022 

• Vecka 47 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 

1 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

• I oktober var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk 

fett- och proteinhalt) 51 procent högre än i oktober 2021. 

• Vecka 46 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 25 procent 

högre än under motsvarande vecka 2021. 

• Vecka 47 var det genomsnittliga priset på lamm 63,14 kr/kg vilket är 7 procent 

högre än motsvarande vecka 2021. 

• Lägre spannmålspriser beroende på global lågkonjunktur och förlängning av 

svartahavsavtalet som möjliggör export ifrån hamnarna där. 

• Matpotatispriset höjdes med 1 kr/kg till 4,25 kr/kg beroende på högre 

kostnadsläge för sektorn. 

Nötkött 
Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 56,68 kr/kg 

vecka 47 vilket är 18 procent högre än motsvarande vecka förra året. 

Avräkningspriset har legat över 54 kr/kg sedan vecka 22 2022. Under 2021 var 

slakten 4 procent lägre än under 2020. Under januari – september 2022 var slakten 

i nivå med motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 512,0 euro/100 kg vecka 47 vilket 

var 17 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 518,5 euro/100 kg vecka 47, vilket var 1 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 



 

 

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – augusti var 5 procent 

lägre i vikt och 12 procent högre i värde än under motsvarande period 2021. Under 

perioden uppgick exporten till 645 200 ton till ett värde av 2 761 miljoner euro. 

Cirka 42 procent av exporten gick till Storbritannien.  

Importen av nötkött och levande djur till EU var 31 procent högre i vikt och 59 

procent högre i värde under januari – augusti 2022 jämfört med motsvarande 

period 2021. Under perioden uppgick importen till 257 000 ton till ett värde av 

1 694 miljoner euro. Runt en femtedel av importen kom från Storbritannien.  

EU:s handelsbalans för januari – augusti 2022 var positiv med ett överskott på 

388 200 ton till ett värde av 1 067 miljoner euro inkluderat handel av både kött och 

levande djur. 

Mjölk 
Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var 6,21 kronor/kilo i oktober 2022. Priset var 51 procent högre än 

priset i oktober 2021. Under 2021 var invägningen 0,3 procent högre än under 

2020. I januari – oktober 2022 var invägningen 1,0 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 54,7 euro/100 kg i oktober 

2022, vilket var 3 procent lägre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga 

avräkningspris på mjölk hamnade på 56,6 euro/100 kg i juli, vilket var 54 procent 

högre än vid motsvarade tidpunkt föregående år. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Det genomsnittliga priset i EU för skummjölkspulver har gått ner de senaste 

veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 312 euro/100 kg. Det är i nivå med 

priset vid motsvarande tidpunkt 2021 och 84 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

Priset på smör har gått ner de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är 

636 euro/100 kg. Det är 21 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

187 procent högre än interventionspriset. 



 

 

Under januari – september 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 15 

procent lägre och exporten av helmjölkspulver 20 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. Exporten av smör var 8 procent lägre och exporten av 

ost 3 procent lägre än under samma period föregående år. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna på grund av att statistiken inte är komplett. 

Slaktgris 
Avräkningspriset för slaktgris klass E i Sverige har legat över 25 kr/kg sedan vecka 

30. Vecka 47 var det genomsnittliga priset 25,39 kr/kg, vilket är 25 procent högre 

än motsvarande vecka 2021. Priset på smågrisar har varierat de senaste veckorna. 

Vecka 47 var det genomsnittliga priset 957 kronor/smågris och det var 18 procent 

högre än under motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 2 procent högre 

än under 2020. Under januari – september 2022 var slakten i 1 procent högre än 

under motsvarande period 2021. 

Vecka 46 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 197,0 

euro/100 kg. Priset är 53 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 233,7 euro/100 kg vecka 47. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 19 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – september minskade exporten av griskött från EU med 19 procent 

jämfört med motsvarande period 2021. De största exportdestinationerna är Kina, 

Filippinerna och Japan. Den totala exporten uppgick till 3 316 300 ton. Handeln 

med Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – september ökade importen av griskött till EU med 14 procent 

jämfört med januari – september 2021. Totalt importerades 36 000 ton. Handeln 

med Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

EU:s handelsbalans under januari – september var positivt med ett överskott på 

3 280 300 ton slaktvikt. 

Under januari – augusti ökade importen från Storbritannien med 42 procent till 

95 600 ton. Exporten till Storbritannien minskade med 2 procent till 560 700 ton. 



 

 

Lamm 
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 47 

var det genomsnittliga priset 63,14 kr/kg vilket är 7 procent högre än motsvarande 

vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – 

september 2022 var slakten 3 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av tunga lamm (mer än 13 

kg) inom EU har gått upp de senaste veckorna. Vecka 46 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 731,9 euro/100 kg. Detta är det är i nivå med motsvarande 

vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 577,7 euro/100 kg vecka 46. 

För närvarande ligger det svenska priset 21 procent lägre än EU:s genomsnittliga 

avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 29 procent till 

63 450 ton slaktviktsekvivalenter under januari - september jämfört med 

motsvarande period 2021. Drygt 80 procent av importen kom från Nya Zeeland. 

Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna.  

Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 6 procent till 

66 500 ton under januari - september 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

Jordanien och Saudiarabien var de största mottagarländerna för EU:s export. 

Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – september exporterade EU 12 600 ton till Storbritannien. Importen 

från Storbritannien var 52 400 ton. 

Spannmål och oljeväxter 
Jämfört med gällande priser föregående månad har världsmarknadspriserna för 

spannmål och oljeväxter sjunkit både i EU och i USA. Den internationella 

lågkonjunkturen påverkar priserna negativt för närvarande och förlängningen av 

spannmålsavtalet (med 120 dagar) som möjliggör export av både ukrainsk och rysk 

spannmål från svartahavshamnar har hittills undanröjt möjligheter till prisökningar. 

Skörden av majs i USA höjdes något i USDA:s senaste prognos som tillsammans 

med ökad exportkonkurrens och oro för minskad kinesisk import p.g.a. Covid-



 

 

utbrott har fått priserna att falla något på senare tid. Lägre pris på råolja samt lägre 

pris på sojabönor har bland annat påverkat de europeiska rapspriserna negativt 

under senare tid. 

 
Källa: International Grains Council (IGC) 

Marginella förändringar genomfördes totalt sett av både IGC och USDA i de 

senaste prognoserna avseende bland annat produktion och lager av spannmål i 

världen. Fortsatta nedjusteringar skedde dock av veteskörden 2022/23 i Argentina 

som nu beräknas uppgå till ca 13 miljoner ton enligt IGC. Detta är drygt 40 % lägre 

än föregående år. Detta bortfall har vägts upp av ökad veteskörd i Ryssland 

eftersom denna beräknas uppgå till drygt 95 miljoner ton enligt IGC och till 91 

miljoner ton enligt USDA. Andra bedömare har dock beräknat den ryska 

veteskörden till över 100 miljoner ton.  

MILJ TON IGC 2021/22 
NOV 

IGC 2022/23  
NOV 

USDA 2021/22 
NOV 

USDA 2022/23 
NOV 

PRODUKTION     

VETE 781 791 799 783 

MAJS 1 219 1 166 1 217 1 169 
ÖVRIGT 289 299 286 290 

TOTALT 2 289 2 256 2 283 2 242 

UTG LAGER     
VETE 275 282 276 268 

MAJS 281 257 308 301 

ÖVRIGT 41 41 27 25 
TOTALT 597 580 611 594 

     

Källa: Jordbruksdepartementet i USA (USDA) International Grains Council (IGC) 

Svenska producentpriser 
De hittills tillgängliga svenska priserna till odlare avser t.o.m. september. Priserna 

steg med 5–7 % för alla spannmålslag utom för havre som istället sjönk med 7 % 

jämfört med månaden dessförinnan. Priset på raps sjönk med 5 %.  



 

 

 

Källa: Jordbruksverket 

Matpotatis 
På den svenska marknaden skedde en kraftig prishöjning på potatis under 

november på grund av ökade kostnader i odlingen och i efterföljande led. Den 

svenska matpotatispris uppgår till 4,25 kr/kg. Stigande priser har också inträffat i 

EU beroende på rapporter om lägre skördar i vissa av de större producentländerna.   

 

Källa: Potatisodlarna 



 

 

 

Källa: Potatisodlarna och EEX 

Insatsvaror 
Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till och med september i år. Kraftiga 

höjningar av priserna för gödselmedel under den aktuella perioden innebar att det 

totala produktionsmedelindexet ökade med 2,2 %. Avräkningsprisindex (priser till 

lantbrukare) steg ungefär lika mycket under samma period.  

 
Källa: Jordbruksverket 

 



 

 

Kontaktperson 

Eva Jirskog (nöt, mjölk, gris och lamm), Patrik Eklöf (spannmål, potatis och 

insatsvaror) 
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