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Priser på jordbruksprodukter – 
januari 2023 

• Vecka 4 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i Sverige 18 

procent högre än motsvarande vecka förra året. 

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

fett- och proteinhalt) 54 procent högre än i november 2021. 

• Vecka 4 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 25 procent 

högre än under motsvarande vecka 2022. 

• Vecka 4 var det genomsnittliga priset på lamm 11 procent högre än 

motsvarande vecka 2022. 

• Fortsatt lägre priser på spannmål i världen bland annat beroende på stark 

exportkonkurrens från svartahavsområdet.  

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

beroende på högre kostnadsläge för sektorn. 

Nötkött 
Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur, klass R3 var 57,38 kr/kg 

vecka 4 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 – november 2022 var slakten i 

nivå med motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur, klass R3 var 514,0 euro/100 kg vecka vilket var 

12 procent högre än under motsvarande vecka 2022. Det svenska priset omräknat 

till euro var 514,2 euro/100 kg vecka 4, vilket var i nivå med EU:s genomsnittliga 

pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 



 

 

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

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

2021. Under perioden uppgick exporten till 804 600 ton till ett värde av 3 514 

miljoner euro. Cirka 40 procent av exporten gick till Storbritannien.  

Importen av nötkött och levande djur till EU var 29 procent högre i vikt och 54 

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

period 2021. Under perioden uppgick importen till 327 700 ton till ett värde av 

2 187 miljoner euro. Drygt en tredjedel av importen kom från Storbritannien.  

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

476 900 ton till ett värde av 1 327 miljoner euro inkluderat handel av både kött och 

levande djur. 

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

proteinhalt) var 6,34 kronor/kilo i november 2022. Priset var 52 procent högre än 

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

2020. I januari – november 2022 var invägningen 0,5 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 58,4 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 ner de senaste 

veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 257 euro/100 kg. Det är 26 procent 

lägre än priset vid motsvarande tidpunkt 2022 men 51 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

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

496 euro/100 kg. Det är 14 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2022 men 

124 procent högre än interventionspriset. 

Under januari – november 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 12 

procent lägre och exporten av helmjölkspulver 19 procent lägre än under 



 

 

motsvarande period 2021. Exporten av smör var 11 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 25 kr/kg sedan vecka 

30 2022. Vecka 4 var det genomsnittliga priset 25,59 kr/kg, vilket är 25 procent 

högre än motsvarande vecka 2022. Priset på smågrisar har varierat de senaste 

veckorna. Vecka 4 var det genomsnittliga priset 936 kronor/smågris och det var 17 

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

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

än under motsvarande period 2021. 

Vecka 4 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 202,3 

euro/100 kg. Priset är 54 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 229,3 euro/100 kg vecka 4. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 13 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – oktober minskade exporten av griskött från EU med 16 procent 

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

och Storbritannien. Den totala exporten uppgick till 4 404 500 ton.  

Under januari – oktober ökade importen av griskött till EU med 24 procent jämfört 

med januari – oktober 2021. Totalt importerades 154 100 ton. Drygt 75 procent av 

importen kom från Storbritannien. 

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

5 250 400 ton slaktvikt. 

Lamm 
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 4 var 

det genomsnittliga priset 73,66 kr/kg vilket är 11 procent högre än motsvarande 

vecka 2022. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än under 2020. Under januari – 

november 2022 var slakten 1 procent lägre än under motsvarande period 2021. 



 

 

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

kg) inom EU har gått ner de senaste veckorna. Vecka 4 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 712,5 euro/100 kg. Det är 2 procent högre än under 

motsvarande vecka 2022. Det svenska priset omräknat till euro var 660,1 euro/100 

kg vecka 4. För närvarande ligger det svenska priset 7rocent lägre än EU:s 

genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 31 procent till 

69 300 ton slaktviktsekvivalenter under januari – oktober 2022 jämfört med 

motsvarande period 2021. Värdet på importen ökade med 75 procent till 602 

miljoner euro. 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 5 procent till 

72 200 ton under januari – oktober 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

Värdet på exporten ökade med 15 procent till 518 miljoner euro. Jordanien och 

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

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – oktober 2022 var nettoexporten från EU 2 900 ton. Sett till värde 

visade handelsbalansen ett underskott på 84 miljoner euro. 

Under januari – oktober exporterade EU 16 000 ton till Storbritannien. Importen 

från Storbritannien var 67 100 ton. 

Spannmål och oljeväxter 
Världsmarknadspriserna för både spannmål och raps sjönk januari 2023 

jämfört med föregående månad. Prissänkningen har främst skett för vete och 

raps medan majspriserna ändrades i mindre omfattning. Signaler om 

eventuellt ökat importbehov av Kina till sin foderindustri har stöttat dessa 

priser under månaden. Faktorer som har lett till att priserna på vete sjunkit 

på den europeiska marknaden är främst konkurrenskraftig export av från 

Ryssland samt en starkare eurokurs gentemot dollarn. Beroende på lägre 

skördar av majs i USA, EU och Argentina så har dessa priserna inte sjunkit 

som vetepriserna har gjort. På senare tid har även regn fallit i Argentina som 



 

 

eventuellt kan mildra effekterna av den torka som varit rådande i landet. 

Skörden av majs påbörjas i landet i mars i år. Lägre pris på raps är bland 

annat orsakat av högre skördar i både EU och Kanada som borde ha minskat 

importbehovet för EU mer än vad det har gjort hittills samt att 

exportmöjligheterna för Kanada har ökat. Även Tysklands besked om 

minskad användning av biodiesel har påverkat rapspriset negativt. Det 

generella läget med global lågkonjunktur finns alltjämt som en 

påverkansfaktor som pressar priserna eftersom det finns en risk för att 

efterfrågan på olika produkter sjunker. 

 
Källa: International Grains Council (IGC) 

Både IGC och USDA har publicerat nya prognoser avseende skörden av 

spannmål och oljeväxter för innevarande år 2022/23. IGC beräknar att 

skörden av vete 2022/23 når rekordskörd, främst beroende på höga skördar i 

exportörsländerna Ryssland, Kanada och Australien. För andra stora 

exportörer minskar skörden i Argentina med ca 45 % och med knappt 3 % i 

EU medan skörden nästintill beräknas bli oförändrad i USA jämfört med 

föregående år. Ukrainas veteskörden beräknas minska med ca 24 %, vilket 

trots krigssituationen i landet ändå får betraktas som en bra skörd ur ett 

historiskt perspektiv. Flera bedömare menar dock att kommande veteskörd 

kommer att bli lägre beroenden på krigets effekter med förstörd åkermark 

och brist på olika insatsmedel. IGC har prognosticerat att kommande skörd 

(2023/24) av vete i världen kan uppgå 788 miljoner ton, vilket är en hög 

skörd. Produktionen av majs i världen 2022/23 beräknas att minska med ca 

5 % beroende torr väderlek som inneburit lägre skördar i EU (-27 % y/y), 

USA (-8 %) samt i Argentina (-2 %). I Ukraina minskar skörden kraftigt (-

39 %) på grund krigssituationen i landet. Brasilien beräknas däremot få en 

rekordskörd av majs (+9 %). 



 

 

MILJ TON IGC 2021/22 

JAN 

IGC 2022/23  

JAN 

USDA 2021/22 

JAN 

USDA 2022/23 

JAN 

PRODUKTION     

VETE 781 796 779 781 
MAJS 1 219 1 161 1 215 1 162 

ÖVRIGT 289 299 286 285 

TOTALT 2 290 2 256 2 280 2 228 
UTG LAGER     

VETE 274 281 277 268 

MAJS 281 254 306 298 
ÖVRIGT 41 42 27 25 

TOTALT 596 577 610 591 

     

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

Svenska producentpriser 
De hittills tillgängliga svenska priserna på spannmål till odlare avser t.o.m. 

november 2022. Priserna sjönk med 4–9% för alla spannmålslag utom för havre 

som istället ökade med 7 % jämfört med månaden dessförinnan. Priset på raps 

sjönk med 4 %.  

 

Källa: Jordbruksverket 

Matpotatis 
Priserna för den svenska matpotatisen har varit stabil och uppgick till 4,25 kr/kg i 

januari 2023. I EU har priserna stigit beroende bland annat på rapporter om lägre 

skördar i vissa producentländer.   

 

Källa: Potatisodlarna 



 

 

 

Källa: Potatisodlarna och EEX 

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

totala prisindexet för produktionsmedel sjönk med 3 % i november jämfört med 

föregående månad, främst beroende på stort prisfall för gödningsmedel (-19 % 

m/m). Avräkningsprisindex (priser till lantbrukare) sjönk med 2 % under samma 

period.  

 
Källa: Jordbruksverket 
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