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Marknadsrapporterna för griskött, nötkött, matfågel, får- och lammkött, mjölk samt
ägg uppdateras vanligtvis en gång per år. Rapporterna innehåller statistik för
strukturutvecklingen samt hur produktion, utrikeshandel, konsumtion och priser
utvecklats. Statistiken förklaras och analyseras kortfattat. Det finns även avsnitt
som översiktligt beskriver marknaden i EU och globalt.
Ett huvudmål i den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och
bidra till hållbar utveckling i hela landet.
Ökad inhemsk efterfrågan på svensk och närproducerad mat de senaste åren har
haft positiva effekter på animalieproduktionen. Ett exempel på mervärde som
tilltalar konsumenter är att Sverige har den lägsta användningen av antibiotika till
lantbrukets djur i hela EU, vi ligger även lågt i ett internationellt perspektiv.
Samtidigt har våra höga krav på djurvälfärd fått ökad betydelse för konsumenternas
val. Svensk försörjningsförmåga är en annan fråga som hamnat högt på agendan de
senaste åren, inte minst i kölvattnet av den globala pandemin och Rysslands
invasion av Ukraina – två kriser som på olika sätt drabbat livsmedelssektorn i hela
världen. Även om pandemin hade övervägande negativa effekter på vårt samhälle
så förde den med sig att restaurangbesöken minskade drastiskt, och med fler
måltider i hemmen som tillagas av råvaror från dagligvaruhandeln ökade också
efterfrågan på svenskt kött.
Torkan 2018 innebar tillfällig foderbrist och ökade kostnader för att tillgodose
djuren med foder. Det gav försämrad ekonomi för köttföretagen och många
tvingades slakta fler djur än planerat. Särskilt för nötkötts- och mjölksektorn har
det tagit tid att bygga upp besättningar igen på grund av långa uppfödningstider
och den här processen pågår fortfarande.
Ökad efterfrågan på svenskt kött har i alla fall för nöt- och griskött lett till stabilt
höga producentpriser de senaste åren. Men under pandemin började kostnaden för
många insatsvaror, som foder, konstgödsel, el och bränsle, stiga och
kostnadsökningen har eldats på ytterligare sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det
har varit svårt för producenterna att få täckning för ökade produktionskostnader via
prishöjningar till nästa led, även om producentpriserna ökat i viss utsträckning.
Stödpaket har därför lanserats både från nationellt håll och från EU under
inledningen av 2022.
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1 Sverige
Produktionen av mjölk är den värdemässigt största sektorn i svenskt jordbruk av de
jordbruksvaror som produceras för vidare handel. De ekonomiska förutsättningarna
för svenska mjölkproducenter har dock varierat mycket under de senaste
decennierna. Perioderna med lågt pris har varit långa vilket påverkar producenterna
som är känsliga för prisvariationer. Strukturutvecklingen går mot färre men större
producenter, som genom stordriftsfördelar har möjligheter att effektivisera
utfodring och skötsel av djuren. Detta kapitel ger en övergripande beskrivning av
den svenska marknaden för mjölk och mejeriprodukter. Statistiken baseras på
uppgifter från Statistiska centralbyrån, Jordbruksverket och Växa Sverige. Mer
information om svensk mjölkproduktion och marknaden för mjölk och
mejeriprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida.

1.1 Marknadsbalans mejeriprodukter
Den svenska marknadsbalansen för mejeriprodukter visar utvecklingen på
marknaden i grova drag och över en längre tidsperiod. Marknadsbalansen visar
produktion i form av invägd mjölk, en schablonmässig utrikeshandel och
konsumtion av mejeriprodukter totalt (förklaras nedan) samt svensk
marknadsandel. I den här rapporten visas balansen för de tio senaste åren, men det
finns en serie från 1995 på Jordbruksverkets hemsida.
Man kan uttrycka produktionen på två sätt. Det ena är via invägningen av mjölk
från mjölkproducent till mejeri och det är också denna siffra som syns i
marknadsbalansen. Det andra sättet är att räkna om produktionen av olika
mejeriprodukter i Sverige till mjölkekvivalenter, det vill säga hur mycket mjölk
som gått åt för att tillverka mejeriprodukterna. Detta görs med hjälp av fasta
schablontal där kvantiteten ost multipliceras med 10, smör med 20, mjölkpulver
med 6 och grädde samt syrade mejeriprodukter med 1. En brist med denna
beräkning är att en del mjölkråvara kan ha importerats för att producera
mejeriprodukter och då visar inte den siffra man får fram enbart den svenska
produktionen. I vår marknadsbalans räknas import och export av mejeriprodukter
om till mjölkekvivalenter via dessa schablontal.
Den schablonmässiga konsumtionen beräknas på följande sätt: produktion + import
– export Således baseras vår konsumtionssiffra på invägning och en
schablonmässig handel med mejeriprodukter omräknat till mjölkekvivalenter. Den
svenska marknadsandelen är produktionen (i det här fallet invägningen) dividerat
med den schablonmässiga konsumtionen.
Marknadsbalansen visar att invägningen var 2,8 procent lägre 2021 jämfört med
2012. Samtidigt har den schablonmässiga konsumtionen ökat med 2,6 procent.
Importen har ökat stadigt de senaste tio åren, med hela 23 procent, samtidigt som
exporten har ökat med 27 procent. Fram till 2020 minskade den svenska
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marknadsandelen. Att en allt större andel av den schablonmässiga konsumtionen
bestod av importerade produkter kan ses som ett tecken på att svenska
mjölkproducenter och mejeriföretag hade svårt att konkurrera med importen.
Konkurrenskraften gentemot importerade varor försämras bland annat av att
kostnaden att producera mjölk är högre i Sverige än i många andra länder. Detta i
kombination med att avräkningspriset till svenska producenter till stor del påverkas
av internationella prisnivåer samt att mejerivaror har blivit en internationell
handelsvara, gör importen konkurrenskraftig.
Under 2021 minskade den schablonmässiga per capita konsumtionen av
mejeriprodukter med 4 procent. Samtidigt ökade den svenska marknadsandelen
med 3,4 procent.
Tabell 1 Marknadsbalans mejeriprodukter, 1 000 ton
År

Produktion
(=invägning)

Import

Export

Schablonmässig
konsumtion

Schablonmässig
konsumtion
kg/capita

Svensk
marknadsandel

2012

2 861

1 567

689

3 739

392,8

76,5 %

2013

2 868

1 657

850

3 676

382,8

78,0 %

2014

2 931

1 716

857

3 791

390,8

77,3 %

2015

2 933

1 744

871

3 807

388,3

77,1 %

2016

2 862

1 763

786

3 840

386,8

74,5 %

2017

2 817

1 768

777

3 808

378,4

74,0 %

2018

2 760

1 833

767

3 826

375,8

72,1 %

2019

2 704

1 878

740

3 842

373,5

70,4 %

2020

2 773

1 913

728

3 958

382,1

70,1 %

2021

2 782

1 930

875

3 837

368,2

72,5 %

Källa: Jordbruksverket och Statistikmyndigheten SCB

Figuren nedan visar utvecklingen av marknadsbalansen för mejeriprodukter 20122021. Invägningen har haft en nedåtgående trend men de senaste åren har trenden
stabiliserats. Importen har varit större än exporten under perioden. Trenden
indikerar att gapet mellan import och export minskar något. Den sjunkande andelen
svenska mejeriprodukter av förbrukningen är tydlig under perioden men under
2021 bröts den trenden.
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Figur 1 Marknadsbalans i mjölkekvivalenter där produktion = invägning
Källa: Jordbruksverket och Statistikmyndigheten SCB

1.2 Invägning
Enligt Livsmedelsverket finns det i dagsläget drygt 150 anläggningar som är
godkända för att hantera obehandlad mjölk och mjölkprodukter. Majoriteten av
dessa är små gårdsmejerier och de flesta av de små mejerierna producerar ost.
Invägningen av mjölk domineras helt av de fyra största mejeriföretagen.
Tillsammans väger de in nästan 98 procent av mjölkproduktionen i Sverige.
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Figur 2 Mjölkinvägning per mejeri 2021
Källa: Jordbruksverket

I figuren nedan redovisas den svenska mjölkinvägningen de senaste 10 åren. Från
2012 till 2021 minskade produktionen med nästan 3 procent. Den långsiktiga
trenden har varit minskad mjölkproduktion men 2020 vände trenden och
produktionen ökade med drygt 2 procent. Den positiva trenden har hållit i sig och
under 2021.
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Figur 3 Invägning av mjölk
Källa: Jordbruksverket

Invägningen av ekologisk mjölk ökade från 364 000 ton 2012 till 482 000 ton
2022. Det motsvarar en ökning med 32 procent. Räknat i andelar ökande den
ekologiska mjölken från 13 procent till 17 procent under perioden.

1.3 Produktion mejeriprodukter
I figuren nedan redovisas produktionen av olika mejeriprodukter över en
tioårsperiod. Överlag har produktionen minskat de senaste tio åren, vilket innebär
att vår förbrukning till allt större del täckts av importerade produkter. Under 2021
ökade den svenska marknadsandelen något men det är för tidigt att säga om det är
ett trendbrott.
Mellan 2012 och 2021 minskade produktionen av alla produkter utom mjölkpulver.
Produktionen av konsumtionsmjölk och ost minskade med 21 respektive 17
procent. För mjölken motsvarar det en minskning med 183 000 ton. Produktionen
av ost minskade med 17 000 ton. Procentuellt sett har produktionen av grädde
minskat mest under perioden, med 42 procent. Produktionen av mjölkpulver ökade
med 7 procent.
Det senaste året ökade produktionen av ost något medan produktionen av
konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde minskade. Produktionen av smör
och mjölkpulver var stabil.
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Figur 4 Produktion av mjölkprodukter
Källa: Jordbruksverket

De ekologiska produkternas andel av den totala produktionen är blygsam. De
senaste 10 åren har produktionen av konsumtionsmjölk ökat med 18 procent och de
syrade produkterna med 1 procent medan produktionen av ekologisk grädde
minskat med 39 procent.
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Figur 5 Produktion av ekologiska produkter
Källa: Jordbruksverket

Konsumtionsmjölk är den produkt där den ekologiska andelen är störst. Under
2021 var drygt 18 procent av produktionen ekologisk. För syrade produkter och
grädde var andelen ekologiskt 11 respektive 3 procent. Det finns ingen statistik
över produktion av ekologisk ost de senaste två åren.

Figur 6 Andel ekologisk produktion
Källa: Jordbruksverket
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1.3.1 Utveckling av svensk marknadsandel
Andelen svenska mejeriprodukter av vår konsumtion, alltså den svenska
marknadsandelen, har sjunkit överlag sedan 1995, med undantag för
konsumtionsmjölk där andelen varit relativt stabil. I diagrammet nedan visas
utvecklingen av mejeriprodukter exklusive mjölkpulver och smör då dessa har
fluktuerat kraftigt över tid. Ost är den produkt där den svenska marknadsandelen
minskat mest och mellan 1995 och 2021 minskade den från 89 procent till 42
procent. De senaste två åren har svensk grädde ökat sin marknadsandel något
medan den varit relativt stabil för syrade produkter. Mätt i mjölkekvivalenter var
den svenska marknadsandelen 73 procent 021.

Figur 7 Svensk marknadsandel
Källa: Jordbruksverket och Statistikmyndigheten SCB

För mjölkpulver har den svenska marknadsandelen varit hög sedan 1995, med
undantag för några år där den varit negativ. För smör var situationen liknande fram
till 2009. En förklaring att beräkningen visar en negativ svensk marknadsandel
vissa år är att marknaden för smör och skummjölkspulver påverkas kraftigt av
svängningar i lagerhållning. Under 2021 var den svenska andelen av produktionen
för smör 57 procent och för mjölkpulver - 472 procent.
Utvecklingen av den svenska marknadsandelen för animalieprodukter, även kallad
svensk självförsörjningsgrad eller försörjningsförmåga, följde under lång tid efter
1995 en nedåtgående trend. Mot slutet av perioden syns dock ett tydligt trendbrott
för många animalieprodukter och marknadsandelen ökar.
Svenska livsmedel har ofta inte möjlighet att konkurrera med priset på grund av att
vi har högre produktionskostnader än i många andra länder. Idag har emellertid de
mervärden som följer på tuffare lagstiftning och branschregler i produktionen fått
ökad betydelse som konkurrensmedel. Mervärdena handlar om att vi har djur med
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god hälsostatus, att svenska djur inte har en del sjukdomar som finns i andra länder,
att vi har en låg användning av antibiotika till lantbrukets djur och att vi har mer
generösa utrymmen i stallar. Några djurslagsspecifika exempel är det svenska
beteskravet för mjölkkor och strikt efterlevnad av EU:s förbud mot att klippa av
knorren på grisar. I Sverige får man heller inte trimma näbben på kycklingar eller
höns. För matfågel och värphöns finns särskilda omsorgsprogram som de flesta
svenska uppfödare följer. När det gäller kyckling finns utöver omsorgsprogram
övervaknings- och kontrollprogram mot salmonella och campylobacter.
Våra mervärden handlar också om generellt lägre miljöpåverkan i svensk
livsmedelsproduktion jämfört med många andra länder och att allt fler konsumenter
värdesätter att vi har en stabil livsmedelsproduktion i landet, som klarar att försörja
oss med mat i såväl lugna som oroliga tider. Den globala pandemin och Rysslands
invasionskrig i Ukraina är två kriser i närtid som öppnat våra ögon för hur
störningar i global produktion och handel med insatsvaror och livsmedel påverkar.
Man kan sammanfattningsvis säga att det fokus på priset som styrt efterfrågan på
kött under lång tid, numera får samsas med konsumenternas drivkrafter att bidra till
en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Begreppet hållbar mat rymmer
tre dimensioner; den miljömässiga, ekonomiska och sociala.
Andelen svenskt kött uppgår idag till omkring 90 procent i dagligvaruhandeln,
60 procent i offentlig sektor och 10-20 procent i privata restauranger räknat i
kvantitet. Vi äter de flesta måltiderna i våra hem. Matkonsumtionen i offentlig
sektor utgör endast 3-4 procent av vår matkonsumtion räknat i värde. Uteätande på
restaurang har ökat och utgör idag närmare 30 procent av våra utgifter på mat. Ett
tecken på växande intresse för svensk mat, utöver att marknadsandelen ökar, är att
alltfler livsmedel får en blågul ursprungsmärkning. Antalet varor med Från
Sverige-märkningen ökade från knappt 4 500 till strax under 10 000 mellan 2016
och 2019. Flest varor med Från Sverige-märkningen finns inom kött och chark.

12

Figur 8 Svensk marknadsandel animalieprodukter
Källa: Jordbruksverket och Statistikmyndigheten SCB

1.4 Priser och prisindex
1.4.1 Avräkningspriser
Enligt EU:s regelverk ska medlemsstaterna rapportera avräkningspriser som är
representativa för marknaden till EU-kommissionen varje månad. I Sverige
rapporterar mejerierna invägd mjölk och avräkningspris till Jordbruksverket. Det
bör påpekas att det finns beräkningstekniska skäl till att de priser som
Jordbruksverket samlar in och publicerar periodvis kan revideras i samband med
att kompletterande uppgifter presenteras. Jordbruksverkets ambition är dock att alla
priser som rapporteras ska spegla de verkliga priserna som gäller för varje månad. I
diagrammet nedan visas de svenska avräkningspriserna för konventionell och
ekologisk mjölk med faktisk fett- och proteinhalt. Efterlikvid och norrlandsstöd
ingår inte i de redovisade avräkningspriserna.
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Figur 9 Avräkningspris mjölk
Källa: Jordbruksverket

Prisutvecklingen för konventionell och ekologisk mjölk följer i stort sett samma
mönster.
Kurvorna som visar utvecklingen för avräkningspriserna för konventionell och
ekologisk mjölk följer varandra väl. Under sommaren 2016 var prisskillnaden som
allra störst, 1,55 kronor/kilo. De senaste åren har premien för ekologisk mjölk
minskat. I april 2022 var prisskillnaden 0,53 kr/kilo.

1.4.2 Prisindexutveckling mejeriprodukter
Prisindexserierna visar förändringar av priser jämfört med basåret 2015. Detta är
officiell statistik som löpande uppdateras på Jordbruksverkets webbplats. A-index
visar utvecklingen av priserna till producenterna, PPI-J visar utvecklingen av
mejeriernas priser till nästa led och KPI-J visar hur de priser som
slutkonsumenterna betalar utvecklats.
A-index baseras på de priser som finns registrerade för mjölkproducenterna. För
PPI-J saknas vissa år eftersom dessa uppgifter är sekretessbelagda av SCB.
För samtliga dessa index framgår att priserna har ökat. Mejeriernas pris till
mjölkproducenterna har varierat mer än priserna till grossister och konsumenter. I
samband med mjölkkrisen sjönk producentpriserna kraftigt men återhämtade sig
under 2017. De senaste åren har prisutvecklingen varit måttlig men mellan 2021
och 2022 steg A-index för mjölk mer än övriga index.
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Figur 10 Prisindex i livsmedelskedjan
Källa: Jordbruksverket

1.4.3 Konsumentprisutveckling
Mjölk, ost, ägg och nötkött är de produktgrupper som har haft den kraftigaste
prisökningen under perioden 1994 till 2021. Priserna på dessa produkter har stigit
mer än för livsmedel totalt medan kyckling och griskött har haft en lägre
prisökningstakt. Konsumentprisindex för livsmedel har stigit något mer än KPI
totalt.
Uppgifter om konsumentpriser för olika livsmedel finns på Jordbruksverkets
webbplats. I diagrammet nedan redovisas konsumentprisindex (KPI) för ett antal
livsmedel samt KPI för den totala svenska konsumtion, vilket motsvarar
inflationen, samt för livsmedel totalt. Basåret 1994 har valts eftersom det hände
mycket med livsmedelspriserna i samband med EU-inträdet.
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Figur 11 Konsumentprisindex livsmedel
Källa: Jordbruksverket

Den omfattande kostnadsökningen för insatsvaror till lantbruket som inleddes på
allvar hösten 2021 började få genomslag på konsumentpriserna under inledningen
av 2022. Statistiken är i dagsläget uppdaterad till och med mars 2022 och därför
syns inte de konsumentprisökningar som skett senare under våren. Indexen för
mjölk och fågelkött steg kraftigt mellan februari och mars 2022.

Figur 12 KPI månadsvis 2020
Källa: Jordbruksverket
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1.5 Import
Nedan följer ett antal tabeller och figurer över handeln med mejeriprodukter.
Statistiken är baserad på material från Statistiska centralbyrån och den så kallade
Kombinerade Nomenklaturen, där varje KN-nummer motsvarar en specifik
produkt eller kategori av produkter. KN-numret kan bestå av två till åtta siffror där
två siffror visar en aggregerad nivå och åtta siffror en produktspecifik nivå.
Statistiken som följer är på olika KN-nummernivå beroende på hur det är lämpligt
att gruppera mejeriprodukterna. Till skillnad från de handelssiffror som presenteras
i den övergripande marknadsbalansen så visar nedanstående figurer handeln
uttryckt i produkternas verkliga vikt och inte i mjölkekvivalenter.
Handelsstatistiken visar det land produkten kommer ifrån till Sverige men detta
behöver inte innebära att detta land är varans ursprung. Det bör också noteras att en
del av handeln kan säljas vidare till andra länder. Detta innebär att delar av
importen inte konsumeras i Sverige. Det är svårt att uppskatta omfattningen av
denna handel. Handelsflödena under pandemin har påverkats av minskad
konsumtion av mat på hotell och restaurang och ökad konsumtion av mat i
hemmen, mat som köps i dagligvarubutiker och e-handel. Även kraftigt minskad
gränshandel framför allt med Norge har påverkat.
Nästan all import kommer från andra EU-länder. Den totala importen av
mjölkprodukter ökade med 1 procent mellan 2017 och 2021. Importen av ost och
smör ökade under perioden medan importen av syrade produkter, mjölkpulver och
mjölk/grädde minskade. Ost och syrade produkter är de varor som importeras mest
räknat i produktvikt.

Figur 13 Import av mjölkprodukter
Källa: Statistikmyndigheten SCB
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Importen av mjölk och grädde har minskat med nästa 20 procent under de senaste 5
åren. Importen från Danmark minskde med hela 50 procent mellan 2017 och 2021.
Det är troligt att en stor del av importen från Danmark består av internhandel inom
Arla Foods. Importen från Finland fördubblades under perioden.

Figur 14 Import av mjölk och grädde
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Importen av vassle och vasslepulver kommer främst från Finland och Danmark.
Under perioden har importen från Finland ökat med drygt 25 procent medan
importen från Danmark minskat med 15 procent.
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Figur 15 Import av vassle
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Importen av smör och smörolja under 2021 är i nivå med importen 2017. Drygt 50
procent av importen kommer från Finland.

Figur 16 Import av smör och smörolja
Källa: Statistikmyndigheten SCB
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Importen av mjölkpulver har varierat mellan 9 000 och 13 000 ton per år. Under
2021 var 53 procent av importen skummjölkspulver och 47 procent
helmjölkspulver.

Figur 17 Import av mjölkpulver
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Importen av syrade produkter har minskat med 4 procent under perioden. Den
största delen av importen är yoghurt. Importen från Finland har ökat med 4 procent
under perioden medan den har minskat från Tyskland, Danmark och övriga
destinationer.
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Figur 18 Import av syrade produkter
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Den totala importen av ost ökade med 12 procent mellan 2017 och 2021. Importen
minskade från Danmark och Nederländerna medan importen från Tyskland och
övriga destinationer ökade. I princip all import kommer från andra EU-länder.
Importen av färskost ökade med hela 52 procent medan importen av
riven/pulvriserad ost och hårdost ökade med 27 respektive 3 procent. Importen av
smältost och blåmögelost minskade med 13 respektive 15 procent.
Under 2021 bestod 63 procent av importen av hårdost och 26 procent av färsk ost
(inkl. mesost och ostmassa).
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Figur 19 Import av ost
Källa: Statistikmyndigheten SCB

1.6 Export
Precis som för importen finns det en viss andel av exporten som inte har sitt
ursprung i Sverige utan endast går via Sverige innan varan når sin slutdestination.
Räknat i produktvikt är importen nästan 75 procent större än exporten.
Mellan 2020 och 2021 ökade exporten av mjölkprodukter med drygt 6 procent
räknat i produktvikt. Mellan 2017 och 2021 ökade exporten med 13 procent.
Exporten har ökat av alla kategorier utan mjölk och grädde.
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Figur 20 Export av mjölkprodukter
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Efter tre år med stabil export av mjölk och grädde ökade exporten med 130 procent
mellan 2020 och 2021. I kategorin övriga destinationer står Tyskland och
Storbritannien för nästan 80 procent.

Figur 21 Export av mjölk och grädde
Källa: Statistikmyndigheten SCB
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Exporten av vassle varierar mellan åren. I princip all export sker till Danmark.

Figur 22 Export av vassle
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Exporten av mjölkpulver var relativt stabil 2018 – 2020. Mellan 2020 och 2021
ökade exporten med 12 procent. Drygt en fjärdedel av exporten gick till Oman..
Cirka 70 procent av exporten under 2021 var skummjölkspulver.

Figur 23 Export av mjölkpulver
Källa: Statistikmyndigheten SCB
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Exporten av smör och smörolja var 71 procent högre 2021 än under 2017. Det
senaste året ökade exporten med 11 procent. Danmark är vår största handelspartner
och tog emot två tredjedelar av exporten under 2021.

Figur 24 Export av smör och smörolja
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Exporten av syrade produkter ökade med 7 procent mellan 2017 och 2021. Under
2021 bröts den stigande trenden och exporten minskade med 26 procent. Exporten
sker nästan uteslutande till andra EU-länder.

Figur 25 Export av syrade produkter
Källa: Statistikmyndigheten SCB
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Exporten av ost har varierat mellan 17 000 och 23 000 ton de senaste fem åren.
Nästan 70 procent av exporten gick till Danmark och Finland. Exporten består till
56 procent av färsk ost och till 40 procent har hårdost. Exporten av riven ost,
smältost och blåmögelost är mycket begränsad.

Figur 26 Export av ost
Källa: Statistikmyndigheten SCB

1.7 Strukturutveckling
Under de senaste tio åren har det totala antalet nötkreatur minskat med 3 procent.
Antalet mjölkkor har minskat med 13 procent under samma period. I juni 2021 var
det totala antalet nötkreatur 1 453 000. Trenden med allt färre nötkreatur har pågått
under flera decennier. Kor för mjölkproduktion utgör idag cirka 21 procent av det
totala antalet nötkreatur. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan 2012.
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Figur 27 Antal nötkreatur och mjölkföretag
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Av figuren framgår det att antalet mjölkproducenter blir färre och att de minskat
snabbare än antalet mjölkkor. De senaste 10 åren har antalet mjölkproducenter
minskat med 40 procent medan antalet mjölkkor har minskat med 13 procent.
Denna utveckling har pågått under en längre tid och är inte unik för Sverige. Under
2021 var det genomsnittliga antalet mjölkkor för samtliga mjölkkobesättningar 102
kor. Det är första gången den genomsnittliga mjölkkobesättningen överstiger 100
kor. Den genomsnittliga ekologiska besättningen hade 102 mjölkkor under 2020.
Från figuren nedan framgår att de flesta besättningarna i Sverige består av 100 –
199 mjölkkor. En tredjedel av besättningarna har över 100 mjölkkor. Jämfört med
2020 har företagen med upp till 49 mjölkkor minskat mest, med drygt 10 procent.
Företagen med 100 eller fler mjölkkor har ökat med 2 – 3 procent
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Figur 28 Antal mjölkkor och företag per besättningsstorlek
Källa: Jordbruksverket

Fördelningen av mjölkkorna efter besättningsstorlek ser helt annorlunda ut. Hela
67 procent av mjölkkorna finns i besättningar med över 100 mjölkkor. I de minsta
besättningarna, 1 – 24 mjölkkor, finns knappt 2 procent av korna.

Figur 29 Andel kor och företag per besättningsstorlek
Källa: Jordbruksverket
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1.8 Användning av antibiotika till lantbruksdjur
På grund av kraftig överanvändning av antibiotika i världen utvecklas resistenta
bakterier i snabb takt. Sverige strävade tidigt efter att minska användningen av
antibiotika hos lantbruksdjur och 1986 var vi först i världen med att förbjuda
antibiotika för att öka tillväxten. Vi var också drivande när samma förbud infördes
i hela EU 2006.
Utvecklingen av antibiotikaresistens påverkas av smittskydd och hygien men också
av hur mycket och vilka sorters antibiotika som används. Det finns antibiotika som
slår mot ett brett spektrum av bakterier och de som riktas mot enskild bakterietyp.
Bredspektrumantibiotika, som tetracykliner, ger högre risk för antibiotikaresistens
än smalspektrumantibiotika, som penicillin. Det har också betydelse om enstaka
djur behandlas eller om behandling sker av hela grupper, där den senare varianten
innebär ökad risk för uppkomst av resistens och att friska djur får antibiotika i
onödan. I Sverige är både andelen bredspektrumantibiotika och förekomsten av
gruppbehandling betydligt lägre än i EU som genomsnitt.
Statistik över försäljning av antibiotika till lantbruksdjur inom EU och några andra
länder har sammanställts av Europeiska läkemedelsmyndigheten sedan 2009.
Användningen anges som antal sålda milligram aktiv substans per kilogram skattad
levandevikt (mg/PCU). Av de 31 jämförda länderna 2020 minskade användningen
i 10 länder medan den ökade i 21 länder, genomsnittet ökade med 6 procent. Störst
procentuell minskning noteras i Slovenien och den största procentuella ökningen
noteras i Bulgarien. I Sverige var användningen av antibiotika oförändrad 2020
men vi har ändå liksom tidigare den tredje lägsta användningen av jämförda länder
efter Norge och Island. EU har ambition att redovisa statistiken djurslagsvis
framöver, det är viktigt eftersom användningen skiljer sig år mellan djurslagen.

Figur 30 Användning av antibiotika till lantbruksdjur i EU och utvalda länder 2020
Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten
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Tabell 2 Användning av antibiotika till lantbruksdjur i EU och utvalda länder 20162020, milligram aktiv substans per kilo skattad levandevikt
Tabell Land

2016

2017

2018

2019

2020

Cypern

453,4

423,1

466,3

399,7

393,6

Polen

129,4

165,2

167,4

185,2

187,9

1%

Italien

294,8

273,8

244,0

191,1

181,8

-5 %

Portugal

208,0

134,8

186,6

146,6

175,8

20 %

Ungern

187,1

191,0

180,6

189,7

169,9

-10 %

Bulgarien

155,3

132,3

119,6

112,7

166,0

47 %

Spanien

362,5

230,3

219,2

126,7

154,3

22 %

129,3

153,4

110,3

116,1

5%

Malta
Belgien

20/19
-2 %

140,1

131,3

113,1

101,9

103,4

1%

Grekland

63,5

93,9

90,9

83,2

89,1

7%

Tyskland

89,2

89,0

88,4

78,6

83,8

7%

Genomsnitt

69,4

64,3

65,5

55,7

58,8

6%

Kroatien

92,5

71,5

66,8

62,8

68,2

9%

Rumänien

85,2

90,1

82,7

53,9

57,8

7%

Frankrike

71,9

68,6

64,2

58,3

56,6

-3 %

Tjeckien

61,2

63,6

57,0

53,8

56,3

5%

Slovakien

50,4

61,9

49,3

42,3

51,9

23 %

Nederländerna

52,7

56,2

57,4

48,2

50,2

4%

Estland

64,0

56,7

53,3

53,5

49,2

-8 %

Irland

52,1

46,6

46,0

40,8

47,0

15 %

Österrike

46,1

46,8

50,1

42,6

46,3

9%

Danmark

40,8

39,4

38,2

37,1

37,2

0%

Schweiz

46,6

40,1

40,2

35,7

34,3

-4 %

Slovenien

30,3

36,5

43,2

44,9

33,0

-27 %

Lettland

29,9

33,3

36,1

41,1

30,8

-25 %

Storbritannien

45,0

32,5

29,5

30,5

30,1

-1 %

Luxemburg

35,5

35,0

33,6

29,0

29,0

0%

Litauen

37,7

34,8

33,1

20,8

20,5

-1 %

Finland

18,6

19,3

18,7

19,1

16,2

-15 %

Sverige

12,1

11,8

12,5

11,1

11,1

0%

Island

4,7

4,6

4,9

3,5

3,8

9%

Norge

2,9

3,1

2,9

2,3

2,3

0%

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten

1.9 Förprövning av stallar
Innan en ny- eller ombyggnation av djurstallar påbörjas ska planerade förändringar
godkännas av länsstyrelsen genom förprövning. Statistiken sammanställs av
Jordbruksverket i början av varje år utifrån uppgifter från landets länsstyrelser. Det
är inte givet att en byggnation kommer till stånd bara för att det skett en
förprövning, men det signalerar att företagaren har kommit långt i planerna och en
godkänd förprövning leder ofta till byggnation. Investeringen kan dock ske senare
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än det år då förprövningen gjordes. Utvecklingen av antalet förprövade stallplatser
är ett bra mått på investeringsviljan inom en sektor. Man bör ha i åtanke att
samtidigt som det byggs om och byggs nytt kan det försvinna stallplatser av olika
skäl – till exempel bristande lönsamhet eller pensionering.
Figurerna visar både det totala antalet stallplatser som berörs av en förprövning och
nettoökningen av antalet stallplatser. Skillnaden mellan dessa båda mått visar hur
många befintliga stallplatser som kan komma att byggas om, eftersom siffrorna inte
bara omfattar nybyggnation utan även ombyggnation. Under första halvan av
perioden i figurerna indikerar förprövningsstatistiken en vikande investeringstrend
för mjölkkor, men ökningar för dikor och övriga nötkreatur. Efter 2017 har antalet
förprövade stallplatser för dikor och övriga nötkreatur istället minskat medan
trenden varit något ökande för mjölkkor. Sommaren 2018 blev den torraste och
varmaste i mannaminne med brist på foder och ökade kostnader som följd, i
förprövningsstatistiken syns också en mindre avmattning 2019-2020. Under 2021
och inledningen av 2022 har många lantbrukare hamnat i en pressad ekonomisk
situation på grund av skenande kostnader på insatsvaror och det kan inverka
negativt på investeringsviljan.

Figur 31 Antal förprövade stallplatser mjölkkor
Källa: Jordbruksverket och Länsstyrelserna
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Figur 32 Antal förprövade stallplatser övriga nötkreatur
Källa: Jordbruksverket och Länsstyrelserna

Figur 33 Antal förprövade stallplatser dikor

1.10 Hushållens utgifter för mat och dryck
Statistiken i nationalräkenskaperna över hushållens utgifter ger information om hur
stor del av vår disponibla inkomst vi lägger på olika former av konsumtion, bland
annat livsmedel. Statistiken visar också detaljer för olika livsmedelsgrupper. Idag
finns uppgifter till och med 2019. Av disponibel inkomst utgjorde utgifterna på

32

livsmedel och alkoholfria drycker 16 procent 1989. Från millenniumskiftet har
nivån legat stabilt på 12-13 procent. Den krympande andelen under 1990-talet hör
samman med att priserna på mat sjönk på grund av ökad importkonkurrens vid EUinträdet 1995. Effekten späddes på när matmomsen sänktes från 25 till 12 procent
1996. I siffran för matens andel av våra utgifter är inte restaurangbesök inräknade,
en post som ökat i relation till totala utgifter från 5 procent 1989 till 7 procent
2019. På den här nivån i nationalräkenskaperna inkluderas dock inte bara mat i den
aktuella posten, övernattningar på hotell och liknande utgör knappt 15 procent.
Figuren visar fördelning av utgifterna på olika typer av konsumtion. Den största
utgiftsposten för svenskarna är boende följt av transporter. Mat och alkoholfri
dryck är på delad tredje plats tillsammans med rekreation och kultur. I pengar
räknat konsumerade svenska hushåll för 2 185,5 miljarder kronor 2019, varav
livsmedel och alkoholfria drycker stod för 270,9 miljarder kronor exklusive
uteätande. Lägger vi till uteätandet blir utgifterna på mat och dryck väldigt mycket
större, då våra utgifter på restaurang och café uppgick till 127,5 miljarder kronor
2019. Alltså stod uteätandet för ungefär en tredjedel av våra utgifter på mat och
dryck 2019 jämfört med omkring en fjärdedel 1989. I siffrorna ingår inte
svenskarnas utgifter i andra länder, som 2019 uppgick till 143,9 miljarder kronor
eller 7 procent av de totala utgifterna.

Figur 34 Hushållens konsumtion 2019
Källa: Statistikmyndigheten SCB

I andra länder utgör oftast utgifterna på livsmedel en större andel av hushållens
disponibla inkomst än i Sverige. Konsumenter i rika länder lägger omkring
17 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, medan andelen är runt
27 procent i Mellanöstern och norra Afrika och hela 40 procent i södra Afrika.
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Kött har länge varit den största utgiftsposten i svenskarnas livsmedelskonsumtion. I
denna jämförelse har även alkoholen inkluderats, till skillnad från i figuren som
jämför all konsumtion ovan där alkohol redovisas separat tillsammans med tobak.
Faktum är att alkohol numera delar förstaplatsen med kött med 14 procent vardera.
På delad andraplats med 12 procent vardera kom mejeriprodukter och ägg
tillsammans med bröd och spannmålsprodukter. Godis och sötsaker återfinns på
tredjeplats med 11 procent.

Figur 35 Hushållens konsumtion av mat och dryck 2019
Källa: Statistikmyndigheten SCB

Om vi lägger till uteätandet i jämförelsen minskar andelarna på de enskilda
livsmedelsgrupperna med flera procentenheter, eftersom vi lägger nästan en
tredjedel av vår disponibla inkomst på mat och dryck på just restaurangbesök.
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Figur 36 Hushållens konsumtion av mat och dryck inklusive uteätande 2019
Källa: Statistikmyndigheten SCB

1.11 Svenskt lantbruk i kronor och hektar
Jordbruksverket gör årligen en ekonomiska kalkyl för jordbruket (EAA) och i det
här kapitlet har vi sammanställt ett axplock av de data som finns. Figurerna baseras
på uppgifter för 2020, definitiva siffror för 2021 publiceras först i oktober.
Produktionsvärdet redovisas i basvärde eller producentpriser. Vi har valt att utgå
från basvärdet där produktkopplade direktersättningar ingår. Basvärdet påverkas
alltså av den jordbrukspolitik som bedrivs och de stöd som betalas ut över tid, till
exempel var de kopplade stöden betydligt högre före 2005 då gårdsstödet infördes.
Men även idag finns direkta ersättningar till lantbruket och dessa är störst i
animalieproduktionen. Stöd som inte ingår i basvärdet har en egen post i EAA.
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Tabell 3 Stöd och ersättningar till lantbruket i Sverige 2020
STÖD SOM INGÅR I BASVÄRDET, ÅR 2020

BELOPP

Nötkreatursstöd

938 163

Kompensationsstöd

1 287 095

Nationellt stöd mjölk

368 713

Nationellt stöd slaktsvin

16 326

Nationellt stöd suggor

2 908

Nationellt stöd getter

1 511

Nationellt stöd potatis

4 486

Nationellt stöd bär och grönsaker

1 317

Nationellt stöd ägg

2 925
2 623 444

STÖD SOM INTE INGÅR I BASVÄRDET, ÅR 2020
Gårdsstöd

3 887 597

Förgröningsstöd

2 148 781

Stöd till unga jordbrukare

122 173

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

843 882

Miljöersättning för restaurering betesmarker och slåtterängar

19 847

Miljöersättning för vallodling

95 645

Miljöersättning för minskat kväveläckage

120 155

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

34 775

Miljöersättning för skyddszoner

27 512

Miljöersättning för fäbodar

18 702

Miljöersättning utrotningshotade husdjursraser

7 776

Ekologisk produktion

650 658

Extra djuromsorg för suggor

108 619

Extra djuromsorg för får

43 567

Utökad klövhälsovård mjölkkor

46 978
8 176 667

Källa: Jordbruksverket

Det fanns cirka 59 000 jordbruksföretag i Sverige 2020 varav omkring 14 000 eller
24 procent var heltidsjordbruk. På cirka 8 000 av gårdarna fanns det djur.
Animalieproduktionen stod för 45 procent av basvärdet på 64 713,9 miljoner
kronor i löpande priser.
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.
Figur 37 Fördelning av jordbrukets totala värde 2020
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen

Figuren visar utvecklingen av jordbrukets produktionsvärde på aggregerad nivå de
senaste tio åren. Mellan 2011 och 2020 har värdet av vegetabilieproduktionen, som
är något högre än animalieproduktionen, ökat med 31 procent medan värdet av
animalieproduktionen ökat med 21 procent.

Figur 38 Utveckling av jordbrukets produktionsvärde 2011-2020
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen
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Figuren nedan visar hur animaliesektorns produktionsvärde fördelas. Värdet är i
löpande priser och inklusive subventioner. Mjölkproduktionen står för 39 procent
av produktionsvärdet inom animaliesektorn. Näst störst är nötköttsproduktionen
med 23 procent av värdet.

Figur 39 Fördelning av animalieproduktionens värde 2020, löpande priser
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen

Tabell 4 Basvärdet i svensk manimaliproduktion 2020, miljoner kronor, löpande priser
Sektor

Mjölk

Basvärde 2020,
miljoner SEK
löpande priser
11 187,3

Nötkreatur

6 579,0

Grisar

4 890,4

Ägg

2 017,3

Fjäderfä

2 229,7

Andra djur

779,1

Hästar och åsnor

543,4

Andra animalieprodukter

364,2

Får och getter

288,2

Summa

28 878,5

Källa: Jordbruksverket

Preliminära beräkningar som gjorts för 2021 visar att utvecklingen präglades av
prisökningar både för vegetabilier och för animalier och för växtodlingen betyder
det att produktionsvärdet ökade trots minskad skörd. Parallellt steg kostnaden för
jordbrukets insatsvaror. Det finns en osäkerhet i hur stora kostnadsökningarna var,
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eftersom volym och tidpunkt för inköp hos respektive producent under året hade
stor betydelse för kostnaden när priserna varierade så stort.
Figurerna och tabellerna nedan visar hur svensk åker- och betesmark brukades
2021. De enskilt största grödorna var vall följt av spannmål. Tillsammans utgjorde
dessa drygt 80 procent av arealen 2021. Omkring 45 procent av spannmålen som
odlas i Sverige används som foder till lantbrukets djur och även vallodlingen är
helt kopplad till animalieproduktionen. Det visar hur animalie- och
vegetabilieproduktionen i Sverige hänger ihop.

Figur 40 Åkermarkens användning i Sverige 2021, andel
Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen
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Tabell 5 Åkermarkens användning i Sverige 2021, hektar
Gröda

hektar

andel, %

slåttervall

1 050 079

41,2

spannmål

1 000 359

39,3

träda

146 016

5,7

oljeväxter

106 127

4,2

proteingrödor

70 835

2,8

grönfoderväxter

51 999

2,0

sockerbetor

28 702

1,1

vall fröskörd

22 334

0,9

potatis

23 747

0,9

8 073

0,3

14 663

0,6

oljelin

3 710

0,1

andra växtslag

8 280

0,3

energiskog
trädgårdsväxter

ospecificerat
total åkerareal

11 019

0,4

2 545 943

100,0

Källa: Jordbruksverket, statistikdatabasen

Omkring 16 procent av Sveriges betesmark finns i Kalmar län. På andra plats
kommer Västra Götalands län med 14 procent och på tredje plats finns Skåne län
med 12 procent.
Tabell 6 Betesarealens användning 2021, hektar
Typ av betesmark

hektar

Betesmark

380 013

Slåtteräng

16 961

Skogsbete

13 363

Fäbodbete

15 763

Alvarbete

26 047

Mosaikbetesmarker

6 674

Ospecificerad betesmark

5 403

Total betesmark

464 223

Källa: Jordbruksverket
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2 EU
Marknaden för mjölk och mejeriprodukter är viktig för EU, som är en av de större
aktörerna på världsmarknaden för dessa produkter. Detta kapitel ger en
övergripande beskrivning av EU:s marknad. Statistiken baseras på uppgifter från
Eurostat och EU-kommissionens hemsida. För den som är intresserad av ytterligare
information om EU:s marknad rekommenderas EU-kommissionens ”Milk Market
Observatory”1

2.1 Mjölkinvägning
I figuren nedan visas mjölkinvägningen i EU från 2017 till 2021. De största
mjölkproducenterna inom EU är Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Dessa
länder producerar tillsammans nästan 50 procent av den mjölk som levereras till
mejeri inom EU.
Mellan 2017 och 2021 ökade invägning inom EU med drygt 2 procent. Det
motsvarar en ökning med 3,3 miljoner kilo. I kvantitet räknat har produktionen
ökat mest i Irland, Polen och Italien. De länder som har störst nedgång i
produktionen är Nederländerna och Frankrike.

Figur 41 Mjölkproduktion inom EU
Källa: https://agridata.ec.europa.eu/

1

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-andfigures/markets/overviews/market-observatories/milk_sv
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Antalet mjölkkor minskade med 6 procent mellan 2017 och 2021. Det motsvarar en
minskning med 1,2 miljon kor. De länder som har minskat antalet kor mest är
Tyskland, Frankrike och Italien. Irland har gått emot strömmen och ökat antalet
mjölkkor med 12 procent eller 162 000 kor mellan 2017 och 2021.
Under 2021 fanns det 20,2 miljoner kor i EU. Drygt 45 procent av mjölkkorna
finns i Tyskland, Frankrike och Polen.

Figur 42 Antal mjölkkor inom EU
Källa: EU-kommissionen

2.2 Priser
Det genomsnittliga EU-priset och det genomsnittliga svenska priset för mjölk följer
samma utveckling. I december 2021 låg det svenska priset 5 procent högre än
genomsnittet i EU.
Avräkningspriserna skiljer sig mycket åt mellan olika länder. I december 2021 låg
avräkningspriserna mellan 31,9 och 62,3 euro/100 kilo mjölk. Malta och Cypern
har de högsta avräkningspriserna. Båda länderna har liten inhemsk produktion och
liten export av mjölkprodukter. Portugal, Rumänien och Slovenien hade de lägsta
avräkningspriserna i december.
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Figur 43 Avräkningspris mjölk EU och Sverige
Källa: EU-kommissionen

2.3 Produktion av mejeriprodukter
Dryckesmjölk är den största produkten mätt i produktvikt. Under 2021
producerades 22,8 miljoner ton i EU. Om produktionen i stället mäts i
mjölkekvivalenter är ost den klart största produkten.
Produktionen av mjölkprodukter har ökat med runt 1 procent mellan 2017 och
2021.
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Figur 44 Produktion av mjölkprodukter i EU
Källa: EU-kommissionen

2.4 Handel
I detta kapitel presenteras en översikt över EU:s viktigaste handelsvaror och
handelspartners. Uppgifterna är hämtade från EU-kommissionen. Den som vill veta
mer hittar ytterligare statistik på kommissionens websidor ”Milk Market
Observatory”2 och ”Agri Food Data Portal”3.
Sedan 1 januari 2020 är Storbritannien inte längre medlem i EU. För att kunna
jämföra statistik över åren räknas Storbritannien som ett tredje land för samtliga år
och ingår alltså i siffrorna för export och import.
Handeln mellan EU:s medlemsländer är runt tre gånger så stor som exporten för
smör och ost. Exporten av mjölkpulver är ungefär lika stor som internhandeln.
Figuren nedan visar handel mellan EU:s medlemsländer de senaste tre åren.

Figur 45 EU:s internhandel med mejeriprodukter
Källa: EU-kommissionen

2.4.1 Export
EU är nettoexportör av mjölk och mejeriprodukter. Generellt sett exporterar EU
smör och skummjölkspulver, som har lång hållbarhet, till utvecklingsländer medan
de mer förädlade produkterna exporteras till industriländer.

2

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-andfigures/markets/overviews/market-observatories/milk_sv
3

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
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EU är en stor exportör på världsmarknaden. De största exportprodukterna, räknat i
värde, är ost, skummjölkspulver och färska produkter. De färska produkterna står
för hela 29 procent av exporten i kvantitet men bara 11 procent i värde. För ost
gäller det omvända förhållandet, 24 procent av kvantiteten men hela 43 procent av
värdet.

Figur 46 EU:s export 2021, andel för olika produkter, kvantitet
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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Figur 47 EU:s export 2021, andel för olika produkter, värde
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory

Exporten av ost ökade med 8 procent mellan 2019 och 2021. Storbritannien är den
klart största destinationen och under 2021 gick 37 procent av exporten dit. Japan
och USA tog emot cirka 9 procent var av EU:s ostexport.

Figur 48 EU:s export av ost
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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Exporten av skummjölkspulver minskade med 17 procent mellan 2019 och 2021.
Under 2021 exporterade EU drygt 788 000 ton. Kina och Algeriet tog emot vardera
runt 15 procent av EU:s export under 2021. Eftersom exporten av
skummjölkspulver är spridd på en mängd oliks destinationer är den inte så känslig
för störningar på enskilda marknader.

Figur 49 EU:s export av skummjölkspulver
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory

Under 2021 exporterades totalt 298 000 ton helmjölkspulver från EU. Största
exportdestinationerna var Oman, Nigeria, Storbritannien och Algeriet. Dessa länder
tog emot en tredjedel av exporten.
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Figur 50 EU:s export av helmjölkspulver
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory

Exporten av smör ökade med 14 procent mellan 2020 och 2021. Storbritannien och
USA är de största destinationerna. Under 2021 tog Storbritannien och USA emot
17 respektive 16 procent av EU:s export.

Figur 51 EU:s export av smör
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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2.4.2 Import
EU:s import av mjölkprodukter är begränsad. Importen motsvarar cirka 17 procent
av exportvolymen och 17 procent av exportvärdet.
Färska produkter står för 60 procent av importen i volym medan osten står för 53
procent av importen i värde.

Figur 52 EU:s import 2021, kvantitet
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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Figur 53 EU:s import 2021, värde
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory

Under 2021 importerades 196 000 ton ost till EU. Det är en minskning med 12
procent sedan 2020. Hela 72 procent av importen kom från Storbritannien och 25
procent kom från Schweiz.

Figur 54 EU:s import av ost
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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Även när det gäller importen av smör är Storbritannien dominerande. Under 2021
kom hela 86 procent av importen därifrån.

Figur 55 EU:s import av smör
Källa: EU-kommissionen, Milk market observatory
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3 Världen
Detta kapitel presenterar utvecklingen på världsmarknaden för mjölk och
mejeriprodukter. Statistiken visar på ett övergripande plan hur marknaden har
utvecklats och motsvarar bara en liten den av den omfattande statistik som finns
tillgänglig. Uppgifterna är främst hämtade från OECD:s och FAO:s gemensamma
hemsida4 för jordbruksrelaterad information.

3.1 Produktion
Under 2020 producerades cirka 852 miljoner ton mjölk i världen. Det var 1,1
procent mer än året innan. Av den totala produktionen var 690 miljoner ton
komjölk. Indien som är världens största mjölkproducent producerade 191 miljoner
ton. Trots sin stora produktion har Indien liten påverkan på världsmarknaden
eftersom exporten av mjölk och mjölkprodukter är marginell.

Figur 56 Världsproduktion av olika typer av mjölk 2021
Källa: Agricultural Outlook 2021 – 2030

Asien och Europa är de regioner som dominerar mjölkproduktionen. De senaste
fem åren har produktionen i världen ökat med 7 procent vilket motsvarar 55
miljoner ton. I Asien ökade produktionen med 16 procent.

4

www.agri-outlook.org
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Figur 57 Mjölkproduktion per region
Källa: www.stats.oecd.org

År 2030 beräknas världens mjölkproduktion uppgå till 1 019,7 miljoner ton, en
ökning med 20 procent jämfört med genomsnittet för 2016 – 2018. Den största
produktionsökningen beräknas ske i Asien med 118 miljoner ton vilket motsvarar
33 procent. Lägst produktionsökning beräknas bli i Oceanien och Europa.

Figur 58 Prognos mjölkproduktion 2030
Källa: Agricultural Outlook 2021 – 2030
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3.2 Konsumtion
I figuren nedan visas den genomsnittliga konsumtionen per capita för 2018 – 2020
och en prognos för konsumtionen 2030. Den största konsumtionsökningen
beräknas ske i Asien och då främst för färska produkter. I Nordamerika
prognosticeras en minskning av konsumtionen av färska produkter medan
konsumtionen av ost beräknas öka något.

Figur 59 Prognos för konsumtion av mejeriprodukter
Källa: Agricultural Outlook 2021 – 2030

3.3 Handel
Den globala handeln med mejeriprodukter är omfattande och förväntas fortsätta att
öka. Prognosen pekar på att de länder som redan exporterar ökar sin export och att
de som importerar ökar sin import.
EU kommer att fortsätta att vara den största exportören av ost. EU:s nettoexport
beräknas öka med 46 procent jämfört med genomsnittet för 2018 – 2020. För Asien
beräknas nettoimporten av ost öka med 23 procent.
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Figur 60 Handelsbalans ost i världen
Källa: Agricultural Outlook 2021 – 2030

Mönstret är detsamma när det gäller handeln med skummjölkspulver. Exporten
beräknas öka mest från Nordamerika och EU.

Figur 61 Handelsbalans skummjölkspulver i världen
Källa: Agricultural Outlook 2021 – 2030
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