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Priser på jordbruksprodukter – juni 2022 

 Vecka 25 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 4 procent 

högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

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

och proteinhalt) i nivå med det genomsnittliga priset i EU. 

 Vecka 25 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 19 procent 

högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

 Vecka 25 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 10 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 Lägre världsmarknadspriser för spannmål och oljeväxter har varit gällande 

under månaden, bland annat beroende på att skördearbetet pågår i olika delar 

av världen. 

Nötkött 

Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 54,76 kr/kg 

vecka 25 vilket är 15 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 – april 2022 var slakten 2 

procent lägre än under motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 491,0 euro/100 kg vecka 25 vilket 

var 26 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 513,0 euro/100 kg vecka 25, vilket var drygt 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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150 900 ton till ett värde av 590 miljoner euro. Storbritannien ingår inte i 

statistiken. 

Importen av nötkött och levande djur till EU var 6 procent högre under januari – 

mars 2022 jämfört 2021. Under perioden uppgick importen till 55 100 ton till ett 

värde av 391 miljoner euro. Cirka 80 procent av importen kom från Brasilien, 

Argentina och Uruguay. Storbritannien ingår inte i statistiken. 

EU:s handelsbalans för januari – mars 2022 var positiv med ett överskott på 95 800 

ton till ett värde av 199 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande 

djur. 

Under januari – mars 2022 ökade exporten till Storbritannien med 32 procent. 

Totalt exporterade EU 89 300 ton. Importen från Storbritannien ökade med 99 

procent till 31 900 ton. 

Mjölk 

Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var 4,99 kronor/kilo i maj 2022. Priset var 25 procent högre än priset i 

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

– maj 2022 var invägningen 1,7 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 46,0 euro/100 kg i mars 2022, 

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

mjölk hamnade på 46,0 euro/100 kg i april, vilket var 29 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 401 euro/100 kg. Det är 56 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 136 procent högre än 

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

är 722 euro/100 kg. Det är 78 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

226 procent högre än interventionspriset. 

Under januari – april 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 22 procent 

lägre och exporten av helmjölkspulver 18 procent lägre än under motsvarande 

period 2021. Exporten av smör var 8 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 23 kr/kg sedan vecka 

19. Vecka 25 var det genomsnittliga priset 24,20 kr/kg, vilket är 21 procent högre 

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

Vecka 25 var det genomsnittliga priset 882 kronor/smågris och det 6 procent högre 

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

under 2020. Under januari – april 2022 var slakten 2 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. 

Vecka 25 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 189,9 

euro/100 kg. Priset är 18 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 226,7 euro/100 kg vecka 21. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 19 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – april minskade exporten av griskött från EU med 29 procent 

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

Japan, Filippinerna och Sydkorea. Den totala exporten uppgick till 1 488 500 ton. 

Värdet på exporten var 3 268 miljoner euro. Handeln med Storbritannien ingår inte 

i siffrorna. 
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Under januari – april ökade importen av griskött till EU med 22 procent jämfört 

med januari – april 2021. Totalt importerades 16 400 ton. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

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

1 472 100 ton slaktvikt. 

Under januari – mars ökade importen från Storbritannien med 71 procent till 

36 700 ton. Exporten till Storbritannien ökade med 8 procent till 220 900 ton. 

Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 25 

var det genomsnittliga priset 87,94 kr/kg vilket är 22 procent högre än motsvarande 

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

april 2022 var slakten 4 procent högre 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 25 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 747,6 euro/100 kg. Detta är 13 procent högre än 

motsvarande vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 825,8 euro/100 

kg vecka 25. För närvarande ligger det svenska priset 10 procent högre än EU:s 

genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

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

djur med 16 procent till 26 300 ton slaktviktsekvivalenter jämfört med 

motsvarande period 2021. Värdet på importen ökade med 55 procent till 218 

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 11 procent 

till 30 900 ton under januari – april 2022 jämfört med januari – april 2021. Värdet 

på exporten ökade med 13 procent till 222 miljoner euro. Jordanien och 
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Saudiarabien var de största mottagarländerna för EU:s export. Statistik för 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – april var nettoexporten från EU 4 600 ton till ett värde av 4 

miljoner euro. 

Under januari – mars ökade exporten till Storbritannien med 31 procent till 5 100 

ton till ett värde av 25 miljoner euro. Importen från Storbritannien ökade med 30 

procent till 19 300 ton till ett värde av 140 miljoner euro. 

Spannmål och oljeväxter 

Jämfört med föregående månad har världsmarknadspriserna för vete sjunkit med 8-

12 %, priserna på den amerikanska marknaden har sjunkit mer än priset i EU. En 

kraftig sänkning har skett för raps på den europiska marknaden, ca 11 % har priset 

sjunkit sedan föregående månad. Världsmarknadspriset för majs har sjunkit med 4 

% under motsvarande period.  

Säsongsbetonat skördetryck tillsammans med lägre internationell efterfrågan och  

förbättrat väder på norra halvklotet har bidragit till de lägre vetepriserna under den 

senare tiden. Dessutom har oron för ökad global ekonomisk recession bidragit till 

den lägre prisnivån. Nya prognoser för Rysslands veteskörd 22/23 har också 

pressat vetepriserna. Sov Econ  (privat analysföretag) har beräknad skörden till 

rekordhöga 89 miljoner ton.  

Förhållandevis snabba skördeframsteg i  USA för höstvete har inneburit en 

prispress den amerikanska marknaden, 41 % beräknas nu vara skördat (35 % 

femårssnittet). Vårvetesådden i USA är praktiskt taget avslutad och trots senare 

sådd än normalt och långsammare uppkomst bedöms ändå 59 % av grödorna hålla 

en bra eller utmärkt kvalitet (20 % föregående år).  

I Frankrike och Tyskland har regn fallit som lindrat effekterna av det mycket 

varma vädret som varit gällande. Det är fortfarande osäkert vilka skador detta har 

inneburit för spannmålen. JRC (EU-institut) har i sin senaste väderleksbaserade 

prognos sänkt hektaravkastningen för vete och raps i EU på grund av värmeböljan. 

Den amerikanska noteringen för majs har sjunkit bland annat beroende på bättre 

utsikter med svalare väder i de viktigare odlingsområdena i mellanvästern. En stark 

dollar innebär dessutom ökad konkurrens från Brasilien på exportmarknaden. 

Det lägre rapspriset i EU beror bland annat på lägre priser för vegetabiliska oljor, 

Indonesien fortsätter att öka på exporten av palmolja på grund av höga lager i 

landet.  
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Källa: International Grains Council (IGC) 

Både IGC och USDA har presenterat nya prognoser i juni. USDA sänkte 

produktion av vete i världen med totalt 1,4 miljoner ton jämfört med föregående 

månads prognos, främste beroende på lägre produktion i Indien. Landets 

veteproduktion beräknas nu uppgå till 106 miljoner ton på grund av torka. Andra 

bedömare tror dock på en skörd strax under 100 miljoner ton. Gynnsamma 

väderleksförhållanden i Rysslands innebar att veteproduktion höjdes till 81 

miljoner ton (5,8 miljoner ton högre än föregående år) medan Ukrainas produktion 

hölls oförändrad på 21,5 miljoner ton (11,5 miljoner ton lägre än föregående år). 

USDA höjde produktionen av majs i världen till 1 186 miljoner ton (+ 6 miljon ton 

jmf föregående år). Ökningen berodde främst på högre produktion i Ukraina. Trots 

rådande förhållanden i landet beräknas majsskörden uppgå till 25 miljoner ton, 

vilket är betydligt högre än föregående prognos men drygt 17 miljoner ton lägre än 

skörden föregående år. 

MILJ TON IGC 2021/22 
JUNI 

IGC 2022/23  
JUNI 

USDA 2021/22 
JUNI 

USDA 2022/23 
JUNI 

PRODUKTION     

VETE 781 769 779 773 
MAJS 1 219 1 190 1 216 1 186 

ÖVRIGT 290 296 286 294 

TOTALT 2 290 2 255 2 281 2 253 

UTG LAGER     

VETE 282 273 279 267 

MAJS 285 271 311 310 
ÖVRIGT 36 39 26 26 

TOTALT 603 583 616 603 

 

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

Svenska producentpriser 

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

svenska priserna steg i takt med ökade priser på världsmarknaden vid detta tillfälle. 

Höstvetenoteringen nådde knappt 404  kr/100 kg medan rapspriset uppgick till 

rekordhöga 1 056kr/100 kg. 
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Källa: Jordbruksverket 

Insatsvaror 

Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till april i år. Alla prisindex steg i april 

förutom energi och drivmedel som istället sjönk med drygt 2 %, Den kraftigaste 

procentuella förändringen i index skedde återigen för bekämpningsmedel som 

ökade med ca 28 % i april jämfört med månaden dessförinnan.  

 

Källa: Jordbruksverket 

 

Kontaktpersoner 

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

insatsvaror) 

 



8(8) 

 


	Priser på jordbruksprodukter – juni 2022
	Nötkött
	Mjölk
	Slaktgris
	Lamm
	Spannmål och oljeväxter
	Svenska producentpriser
	Insatsvaror
	Kontaktpersoner





Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		2022-07-04.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 1

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Överhoppat		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
