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Priser på jordbruksprodukter – september 2022 

• Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 4 

procent högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

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

fett- och proteinhalt) 43 procent högre än i augusti 2021. 

• Vecka 39 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 11 procent 

högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

• Vecka 39 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 13 procent lägre än 

det genomsnittliga priset inom EU. 

• Stigande priser på spannmål i världen beroende på en fortsatt oro över 

exportmöjligheterna för vete i svarta havsområdet samt lägre skördar av majs i 

både USA och i EU. 

Nötkött 

Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 56,29 kr/kg 

vecka 39 vilket är 17 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 – juli 2022 var slakten 1 

procent lägre än under motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 496,9 euro/100 kg vecka 39 vilket 

var 22 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 515,8 euro/100 kg vecka 39, vilket var 4 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 
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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 5,65 kronor/kilo i augusti 2022. Priset var 43 procent högre än 

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

2020. I januari – augusti 2022 var invägningen 1,4 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 50,7 euro/100 kg i juli 2022, 

vilket var i nivå med EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga avräkningspris på 

mjölk hamnade på 51,0 euro/100 kg i juli, vilket var 42 procent högre än vid 

motsvarade tidpunkt föregående år. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Det genomsnittliga priset i EU för skummjölkspulver har varit stabilt de senaste 

veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 371 euro/100 kg. Det är 38 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 118 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

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

är 722 euro/100 kg. Det är 69 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

226 procent högre än interventionspriset. 
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Under januari – juni 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 19 procent 

lägre och exporten av helmjölkspulver 17 procent lägre än under motsvarande 

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 25 kr/kg sedan vecka 

30. Vecka 39 var det genomsnittliga priset 25,41 kr/kg, vilket är 24 procent högre 

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

Vecka 39 var det genomsnittliga priset 932 kronor/smågris och det 14 procent 

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

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

period 2021. 

Vecka 39 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 210,0 

euro/100 kg. Priset är 57 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 232,9 euro/100 kg vecka 39. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 11 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. 
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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. 

Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 39 

var det genomsnittliga priset 67,31 kr/kg vilket är 12 procent högre än motsvarande 

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

juli 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 varit relativt stabilt de senaste veckorna. Vecka 39 var det 

genomsnittliga avräkningspriset i EU 708,1 euro/100 kg. Detta är 6 procent högre 

än motsvarande vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 616,8 

euro/100 kg vecka 39. För närvarande ligger det svenska priset 13 procent lägre än 

EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

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

djur med 23 procent till 48 900 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 

54 400 ton under januari – juli 2022 jämfört med januari – juli 2021. Jordanien och 

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

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – juli var nettoexporten från EU 5 500 ton. 

Under januari – juni var exporten till Storbritannien med 9 700 ton medan importen 

från Storbritannien var 39 300 ton. 
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Spannmål och oljeväxter 

Jämfört med förra månaden har priserna stigit för spannmål men sjunkit för raps. 

Prisuppgången för vete beror bland annat på fortsatt osäkerhet om möjlig export 

från svarta havshamnar i och med Rysslands senaste utspel om ökat krigshot i 

samband med hållna folkomröstningar för självständighet i den rysk ockuperade 

Donbassregionen. Exporten från Ukraina har dock hittills lyckats uppgå till 4,7 

miljoner ton. Prisuppgången för majs beror till stor del på att de kommande 

skördarna i USA och i EU är lägre än föregående år. Även om bra skördar 

förväntas i Argentina och Brasilien så är marknadsbalansen snäv eftersom sådden 

bara påbörjats i Sydamerika.  Den rådande globala lågkonjunkturen motverkar 

kraftiga prishöjningar eftersom efterfrågan på spannmål förväntas minska. En 

högre skörd av raps i världen i år samt lägre priser på vegetabilisk olja har påverkat 

rapspriserna i negativ riktning. I slutet av månaden step dock rapspriserna igen 

beroende på ökad efterfrågan av biodiesel. 

 

Källa: International Grains Council (IGC) 

Den senaste prognosen för spannmålsskörden 2022/23 i världen är från IGC och i 

likhet med tidigare prognos från USDA höjdes förväntad skörd av vete i världen 

beroende på rekordskörd i Ryssland. Majsskörden sänktes på grund av lägre 

skördar i USA och EU beroende på torr väderlek. Sammantaget innebar 

ändringarna att spannmålslagren höjdes till 587 miljoner ton, främst beroende på 

högre produktion av vete i världen, jämfört med tidigare prognos. Totalt sett är 

dock världslagren av spannmål lägre under 2022/23 än tidigare år. Årets 

lagernivåer är i nivå med lagren 2014/15. 
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MILJ TON IGC 2021/22 

SEP 

IGC 2022/23  

SEP 

USDA 2021/22 

SEP 

USDA 2022/23 

SEP 

PRODUKTION     

VETE 782 792 780 784 
MAJS 1 219 1 168 1 220 1 180 
ÖVRIGT 290 291 286 284 
TOTALT 2 291 2 256 2 286 2 248 
UTG LAGER     
VETE 279 286 276 268 
MAJS 285 262 312 307 
ÖVRIGT 42 39 26 23 
TOTALT 606 587 614 598 
     

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

Veteskörden i Ryssland är beräknad till 93,4 miljoner ton men andra bedömare tror 

på att skörden kommer att uppgå till omkring 100 miljoner ton. I Ukraina beräknas 

skörden uppgå till 21,5 miljoner ton vete (-35 % jmf föregående år) och 29,2 

miljoner ton majs (-31 %). 

Den senaste prognosen från kommissionens över total spannmålsproduktion i EU 

2022/23 uppgår till 270,9 miljoner ton, vilket är en ytterligare sänkning jämfört 

med tidigare prognos beroende på lägre majsskörd. Majsskörden sänktes till 55,5 

miljoner ton. Den totala veteskörden höjdes dock till 134,4 miljoner ton. Andra 

marknadsbedömare som Strateie Grains och COCERAL tror på en total 

spannmålsskörd i EU uppgående till 264,6 miljoner ton. 

Kommissionens senaste prognos för rapsskörden 2022/23 i EU höjdes återigen och 

beräknas nu uppgå till 19,28 miljoner ton (17 miljoner ton 2021/22) på grund av 

större areal (Spanien) och högre avkastning (Tyskland, Frankrike.)  

Svenska producentpriser 

De hittills tillgängliga svenska priserna till odlare avser t.o.m. juli 2022. Överlag 

var det sänkningar som skedde, bland annat beroende på att skördesäsongen 

startade. Den kraftiga prissänkningen berodde dels på handelstekniska orsaker och 

förväntad hög skörd av raps i Kanada.  Höstvetenoteringen uppgick till drygt 318 

kr/100 kg medan rapspriset uppgick till ca 678 kr/kg/100 kg. 
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Källa: Jordbruksverket 

Insatsvaror 

Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till juli i år. Det totala 

produktionsmedelindexet sjönk med 1,1 %, vilket främst berodde på sänkningar i 

index för energi och drivmedel (-5,1 %) samt för djurfoder (-3,9 %). 

 

Källa: Jordbruksverket 

 

Kontaktpersoner 

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

insatsvaror) 
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