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Priser på jordbruksprodukter – 
februari 2023 

• Vecka 7 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 2 

procent högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

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

fett- och proteinhalt) 1 procent högre än genomsnittet för EU. 

• Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 2 procent 

det genomsnittliga priset i EU. 

• Vecka 8 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 3 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris. 

• Världsmarknadspriserna på spannmål och oljeväxter sjönk under den senare 

delen av februari, bland annat beroende på stark exportkonkurrens från 

Ryssland.  

• Matpotatispriset var oförändrat under februari och uppgick till 4,25 kr/kg.  

Nötkött 
Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur, klass R3 var 57,92 kr/kg 

vecka 8 vilket är 17 procent högre än motsvarande vecka förra året. 

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

var i nivå med 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur, klass R3 var 512,2 euro/100 kg vecka 7 vilket 

var 9 procent högre än under motsvarande vecka 2022. Det svenska priset 

omräknat till euro var 521,5 euro/100 kg vecka 7, vilket var 2 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 



 

 

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – november 2022 var 6 

procent lägre i vikt och 11 procent högre i värde än under motsvarande period 

2021. Under perioden uppgick exporten till 887 400 ton till ett värde av 3 918 

miljoner euro. Nästan 42 procent av exporten gick till Storbritannien.  

Importen av nötkött och levande djur till EU var 26 procent högre i vikt och 47 

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

period 2021. Under perioden uppgick importen till 356 400 ton till ett värde av 

2 379 miljoner euro. Drygt en tredjedel av importen, räknat i vikt, kom från 

Storbritannien.  

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

531 000 ton till ett värde av 1 539 miljoner euro inkluderat handel av både kött och 

levande djur. 

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

proteinhalt) var 6,42 kronor/kilo i december 2022. Priset var 44 procent högre än 

priset i december 2021. Under 2022 var invägningen 0,6 procent lägre än under 

2021.  

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 58,3 euro/100 kg i november 

2022, vilket var 1 procent högre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga 

avräkningspris på mjölk hamnade på 57,8 euro/100 kg i november, vilket var 44 

procent högre än vid motsvarade tidpunkt föregående år. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Det genomsnittliga priset i EU för skummjölkspulver har gått upp något de senaste 

veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 264 euro/100 kg. Det är 28 procent 

lägre än priset vid motsvarande tidpunkt 2022 men 55 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

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

är 498 euro/100 kg. Det är 17 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2022 men 

125 procent högre än interventionspriset. 

Under 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 10 procent lägre och 

exporten av helmjölkspulver 20 procent lägre än under 2021. Exporten av smör var 



 

 

11 procent lägre och exporten av ost 4 procent lägre än under 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 2022. Vecka 8 var det genomsnittliga priset 25,36 kr/kg, vilket är 25 procent 

högre än motsvarande vecka 2022. Priset på smågrisar gått upp de senaste 

veckorna. Vecka 8 var det genomsnittliga priset 953 kronor/smågris och det var 17 

procent högre än under motsvarande vecka 2021. Under 2022 var slakten i 1 

procent högre än under 2021. 

Det genomsnittliga priset inom EU har gått upp de senaste veckorna. Vecka 8 var 

det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 225,2 euro/100 kg. 

Priset är 66 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

var 229,5 euro/100 kg vecka 8. För närvarande ligger det svenska avräkningspriset 

2 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – november minskade exporten av griskött från EU med 15 procent 

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

och Storbritannien. Den totala exporten uppgick till 4 878 200 ton. 

Under januari – november ökade importen av griskött till EU med 29 procent 

jämfört med januari – november 2021. Totalt importerades 168 800 ton. Drygt 75 

procent av importen kom från Storbritannien. 

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

4 709 400 ton slaktvikt. 

Lamm 
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 8 var 

det genomsnittliga priset 78,91 kr/kg vilket är 15 procent högre än motsvarande 

vecka 2022. Under 2022 var slakten 3 procent lägre än under 2021. 



 

 

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

kg) inom EU har gått ner de senaste veckorna. Vecka 8 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 695,1 euro/100 kg. Det är i nivå med motsvarande vecka 

2022. Det svenska priset omräknat till euro var 714,1 euro/100 kg vecka 8. För 

närvarande ligger det svenska priset 3 procent högre än EU:s genomsnittliga 

avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 22 procent till 

150 300 ton slaktviktsekvivalenter under januari – november 2022 jämfört med 

motsvarande period 2021. Drygt 90 procent av importen kom från Storbritannien 

och Nya Zeeland.  

Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 2 procent till 

96 300 ton under januari – november 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

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

Spannmål och oljeväxter 
Världsmarknadspriserna för både spannmål och raps har sjunkit under den senare 

delen av februari 2023. Det råder stark konkurrens på exportmarknaden där 

Ryssland har en fördel p.g.a. låga priser. Den senaste anbudsomgången för 

försäljning av vete till Egypten vanns helt och hållet av Ryssland. Det nuvarande 

avtalet mellan Ryssland och Ukraina som möjliggör export av spannmål och 

oljeväxter från svarthavshamnar upphör den 18 mars i år men bedömare på 

marknaden tror på en förlängning, vilket innebär en prispress på spannmål i 

världen. Ukraina har meddelat att de vill ha en förlängning med ett år och tillägg av 

en ytterligare exporthamn i svarta havet. Ryssland har bland annat framfört att 

sanktionerna mot landet ska tas bort.  



 

 

 
Källa: International Grains Council (IGC) 

Förändringarna i de senaste prognoserna från USDA och IGC över 

världsproduktionen av spannmål 2022/23 var i huvudsak nedjusteringar av 

produktionen av majs i Argentina och USA p.g.a. torr väderlek. Korrigeringen 

nedåt för majs var större enligt IGC beroende på att USDA genomförde merparten 

av sin justering redan i januari i år. Totalt sett visar bägge prognoserna på att 

spannmålsproduktion i världen 2022/23 blir drygt 2 % lägre än föregående år. 

Bägge prognoserna visar dock på rekordskörd för vete beroende på höga skördar i 

flera större producentländer som Kanada och Australien men framförallt i Ryssland 

som får en rekordskörd i år och därmed rekordexport av vete. Ryssland är världens 

största exportör av vete. 

MILJ TON IGC 2021/22 

FEB 

IGC 2022/23  

FEB 

USDA 2021/22 

FEB 

USDA 2022/23 

FEB 

PRODUKTION     

VETE 781 796 779 784 

MAJS 1 220 1 153 1 216 1 151 
ÖVRIGT 294 299 287 292 

TOTALT 2 295 2 248 2 282 2 227 

UTG LAGER     
VETE 275 282 277 269 

MAJS 279 255 306 295 

ÖVRIGT 44 42 27 27 
TOTALT 598 579  610 591 

     

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

Svenska producentpriser 
De hittills tillgängliga svenska priserna på spannmål och raps till odlare avser 

t.o.m. december 2022. I likhet med gällande världsmarknadspriser sjönk även de 

svenska priserna under denna period. Priserna sjönk med 3–6 % för alla 

spannmålslag utom för havre som istället ökade med 7 % jämfört med månaden 

dessförinnan. Priset på raps sjönk med 9 %.  



 

 

 

Källa: Jordbruksverket 

Matpotatis 
Priserna för den svenska matpotatisen har varit stabila sedan november 2022 och 

uppgick till 4,25 kr/kg i februari 2023. Även i EU har priserna varit stabila på 330 

euro/ton sedan i januari i år.  

 

Källa: Potatisodlarna 



 

 

 

Källa: Potatisodlarna och EEX 

Insatsvaror 
Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till och med december 2022. Det 

totala prisindexet för produktionsmedel var oförändrat men prisstegringar skedde 

för energi och drivmedel (+4 %) medan index för djurfoder sjönk (-3 %) jämfört 

med månaden dessförinnan. Avräkningsprisindex (priser till lantbrukare) sjönk 

med 2 % under samma period.  

 
Källa: Jordbruksverket 
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