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Priser på jordbruksprodukter – augusti 2022 

 Vecka 33 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 19 

procent högre än motsvarande vecka 2021. 

 I juni var det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- 

och proteinhalt) 32 procent högre än i juni 2021. 

 Vecka 33 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E på 25,10 kr/kg, 

vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2021. 

 Vecka 33 var det genomsnittliga priset 79,68 kr/kg vilket är 17 procent högre 

än motsvarande vecka 2021. 

 Fortsatt lägre världsmarknadspriser för både spannmål och oljeväxter, bla 

beroende på att ny skörd pågår runtom i världen. 

Nötkött 

Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 55,87 kr/kg 

vecka 33 vilket är 19 procent högre än motsvarande vecka förra året. 

Avräkningspriset har legat över 53 kr/kg sedan vecka 17 2022. Under 2021 var 

slakten 4 procent lägre än under 2020. Under januari – juni 2022 var slakten 1 

procent lägre än under motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 500,0 euro/100 kg vecka 33 vilket 

var 28 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 529,5 euro/100 kg vecka 33, vilket var 6 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – mars var 14 procent 

lägre än under motsvarande period 2021. Under perioden uppgick exporten till 

150 900 Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – maj var 5 
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procent lägre än under motsvarande period 2021. Under perioden uppgick exporten 

till 390 400 ton till ett värde av 1 701 miljoner euro.  

Importen av nötkött och levande djur till EU var 36 procent högre under januari – 

maj 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Under perioden uppgick importen 

till 155 000 ton till ett värde av 972 miljoner euro. Drygt en tredjedel av importen 

kom från Storbritannien. 

EU:s handelsbalans för januari – maj 2022 var positiv med ett överskott på 235 400 

ton till ett värde av 729 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande 

djur. 

Mjölk 

Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var 5,27 kronor/kilo i juni 2022. Priset var 32 procent högre än priset i 

juni 2021. Under 2021 var invägningen 0,3 procent högre än under 2020. I januari 

– juni 2022 var invägningen 0,7 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 51,5 euro/100 kg i juni 2022, 

vilket var 4 procent högre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga avräkningspris 

på mjölk hamnade på 49,4 euro/100 kg i juni, vilket var 38 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 367 euro/100 kg. Det är 45 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 116 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

Priset på smör har varit stabilt de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset 

är 714 euro/100 kg. Det är 81 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

222 procent högre än interventionspriset. 

Under januari – juni 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 19 procent 

lägre och exporten av helmjölkspulver 17 procent lägre än under motsvarande 
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period 2021. Exporten av smör var 4 procent lägre och exporten av ost 4 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 24 kr/kg sedan vecka 

24. Vecka 33 var det genomsnittliga priset 25,10 kr/kg, vilket är 25 procent högre 

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

Vecka 33 var det genomsnittliga priset 936 kronor/smågris och det 14 procent 

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

än under 2020. Under januari – juni 2022 var slakten i nivå med motsvarande 

period 2021. 

Vecka 33 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 202,6 

euro/100 kg. Priset är 40 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 237,9 euro/100 kg vecka 33. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 17 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – juni minskade exporten av griskött från EU med 25 procent 

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

Filippinerna och Japan. Den totala exporten uppgick till 2 225 000 ton. Värdet på 

exporten var 5 065 miljoner euro. Handeln med Storbritannien ingår inte i 

siffrorna. 

Under januari – juni ökade importen av griskött till EU med 18 procent jämfört 

med januari – juni 2021. Totalt importerades 23 700 ton. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

EU:s handelsbalans under januari – juni var positivt med ett överskott på 2 201 300 

ton slaktvikt. 

Under januari – maj ökade importen från Storbritannien med 55 procent till 79 700 

ton. Exporten till Storbritannien ökade med 3 procent till 362 000 ton. 
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Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 33 

var det genomsnittliga priset 79,68 kr/kg vilket är 17 procent högre än motsvarande 

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

juni 2022 var slakten 4 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

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

kg) inom EU har stigit de senaste veckorna. Vecka 33 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 704,8 euro/100 kg. Detta är 9 procent högre än motsvarande 

vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 755,2 euro/100 kg vecka 33. 

För närvarande ligger det svenska priset 7 procent högre än EU:s genomsnittliga 

avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – juni 2022 ökade importen till EU av får- och getkött samt levande 

djur med 22 procent till 41 700 ton slaktviktsekvivalenter 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 7 procent till 

47 600 ton under januari – juni 2022 jämfört med januari – juni 2021. Jordanien 

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

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – juni var nettoexporten från EU 5 900 ton. 

Under januari – maj var exporten till Storbritannien med 8 100 ton medan importen 

från Storbritannien var 33 700 ton. 

Spannmål och oljeväxter 

Världsmarknadspriserna för vete har sjunkit kraftigt under månaderna efter 

toppnoteringarna i maj i år. Vetepriserna i Europa sjönk med knappt 20 % medan 

vetepriset i USA föll med knappt 30 %. Detta beror bland annat på prispress i 

samband med att ny skörd blivit tillgängligt samt att exporten från 
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svartahavshamnar med spannmål från Ukraina har kommit gång igen. Majspriserna 

har också sjunkit från toppnivåerna i maj men inte lika kraftigt som för vete, 

prisnivån är ca 20 % lägre än toppnoteringen. Pågående skörd av majs i USA 

påverkar bland annat prisbilden eftersom den beräknas bli lägre på grund av torr 

väderlek. Jämfört med motsvarande månad föregående år är dock 

spannmålspriserna fortsatt betydligt högre (25 - 35 % högre för vete och majs). De 

svenska priserna följer världsmarknaden och är i regel lägre än gällande 

exportpriser i de större exportländerna i EU (franskt vete). 

En högre kommande skörd av raps i både Kanada och EU jämfört med föregående 

år har inneburit att rapspriserna i EU är lägre. Rapspriset har hittills sjunkit med 

drygt 35 % sedan toppnoteringen i april i år. 

 

Källa: International Grains Council (IGC) 

Torr väderlek på flera olika ställen i världen har inneburit att majsskördarna har 

sänkts i prognoserna från IGC och USDA, mest sänktes skörden i EU och i USA. 

En högre veteskörd har dock beräknats, vilket nästan uteslutande beror på 

förväntad rekordskörd i Ryssland. IGC har beräknat skörden till 87,6 miljoner ton, 

vilket bör leda till en fortsatt hög export från Ryssland dock troligen med en lägre 

kvalitet än föregående år. Ukrainas produktion av vete hölls oförändrad på 19,4 

miljoner ton, vilket är ca 40 % lägre än föregående år. Exporten av spannmål från 

Ukraina via svartahavshamnar har kommit i gång men går långsamt av förståeliga 

skäl, bland annat uppges fraktkostnaden vara mycket hög, 30-45 dollar/ton högre 

än vanligt frakt för samma rutt, vilket motsvarar ca 70 % av priset. Hittills har 

omkring 1 miljon ton exporterats den vägen men fler fartyg väntar på att exportera 

spannmål inom den närmaste tvåveckorsperioden. Total export (inkl. landvägen) 

uppgår till ungefär till 3 miljoner ton i månaden, vilket är knappt hälften av den 

normala exporttakten så rådde innan Rysslands krig mot Ukraina. 
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MILJ TON IGC 2021/22 

AUG 

IGC 2022/23  

AUG 

USDA 2021/22 

AUG 

USDA 2022/23 

AUG 

PRODUKTION     

VETE 781 778 779 780 
MAJS 1 214 1 179 1 219 1 180 
ÖVRIGT 296 291 286 289 
TOTALT 2 291 2 248 2 282 2 249 
UTG LAGER     
VETE 282 275 276 267 
MAJS 285 265 312 307 
ÖVRIGT 36 37 27 25 
TOTALT 603 577 615 599 
     

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

Kommissionens senaste prognos för den totala spannmålsskörden 2022/23 i EU 

hade sänkts till 272,7 miljoner ton, främst beroende på lägre majsskörd som nu är 

beräknad till 59,3 miljoner ton (65,8 miljoner ton i tidigare prognos). Den totala 

veteskörden höjdes till 131,3 miljoner ton. Kommissionens senaste prognos för 

rapsskörden 2022/23 i EU höjdes till 18,83 miljoner ton (17,98 miljoner ton 

jämfört med föregående prognos) beroende på högre hektaravkastningar i 

Frankrike och Polen. 

Svenska producentpriser 

De hittills tillgängliga svenska priserna till odlare avser t.o.m. maj 2022. Stabila 

priser på en fortsatt hög nivå var gällande för spannmål och raps under perioden. 

Höstvetenoteringen nådde knappt 408 kr/100 kg medan rapspriset uppgick till 

1 037 kr/100 kg. 

 

Källa: Jordbruksverket 
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Insatsvaror 

Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till maj i år. Det var förhållandevis 

små prishöjningar (< 1 %) som intfräffade för alla produktionsmedelsindex, 

avräkningsprisindex (pris till lantbrukare) höjdes dock med 2,2 % jämfört med 

månaden dessförinnan.  

 

Källa: Jordbruksverket 

 

Kontaktpersoner 

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

insatsvaror) 
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