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Priser på jordbruksprodukter – 
oktober 2022 

• Vecka 43 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 I Sverige 

18 procent högre än motsvarande vecka 2021. 

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

fett- och proteinhalt) 3 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

• Vecka 42 var det genomsnittliga priset på slaktgris klass E i Sverige 14 procent 

högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

• Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 62,40 kr/kg vilket är 5 procent 

högre än motsvarande vecka 2021. 

• Spannmålpriserna steg återigen i världen efter att Ryssland meddelat att de drar 

sig ur avtalet som möjliggör export av jordbruksprodukter ifrån hamnarna i 

svartahavet.  

• Höga priser på den svenska marknaden gäller inledningsvis under 

säsongsstarten för matpotatis. 

Nötkött 
Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 56,11 kr/kg 

vecka 43 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 – augusti 2022 var slakten i 

nivå med motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 502,0 euro/100 kg vecka 42 vilket 

var 19 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 506,6 euro/100 kg vecka 42, vilket var 1 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 



 

 

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – juli var 4 procent 

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

570 000 ton till ett värde av 2 413 miljoner euro. Cirka 42 procent av exporten gick 

till Storbritannien.  

Importen av nötkött och levande djur till EU var 31 procent högre under januari – 

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

till 224 900 ton till ett värde av 1 478 miljoner euro. Runt en femtedel av importen 

kom från Storbritannien.  

EU:s handelsbalans för januari – juli 2022 var positiv med ett överskott på 345 100 

ton till ett värde av 935 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 gått ner något de senaste 

veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är nu 358 euro/100 kg. Det är 24 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 111 procent högre än 

interventionsprisnivån. 

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

692 euro/100 kg. Det är 45 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

212 procent högre än interventionspriset. 



 

 

Under januari – augusti 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 18 

procent lägre och exporten av helmjölkspulver 20 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 25 kr/kg sedan vecka 

30. Vecka 43 var det genomsnittliga priset 25,20 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 944 kronor/smågris och det 14 procent 

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

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

motsvarande period 2021. 

Vecka 42 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 202,5 

euro/100 kg. Priset är 56 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 230,3 euro/100 kg vecka 42. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 14 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – augusti minskade exporten av griskött från EU med 21 procent 

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

Filippinerna och Japan. Den totala exporten uppgick till 2 947 000 ton. Värdet på 

exporten var 6 875 miljoner euro. Handeln med Storbritannien ingår inte i 

siffrorna. 

Under januari – augusti ökade importen av griskött till EU med 13 procent jämfört 

med januari – augusti 2021. Totalt importerades 31 400 ton. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

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

2 915 600 ton slaktvikt. 



 

 

Under januari – juli ökade importen från Storbritannien med 46 procent till 85 300 

ton. Exporten till Storbritannien minskade med 1 procent till 504 400 ton. 

Lamm 
Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 43 

var det genomsnittliga priset 62,40 kr/kg vilket är 5 procent högre än motsvarande 

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

juli 2022 var slakten 2 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 42 var det 

genomsnittliga avräkningspriset i EU 706,3 euro/100 kg. Detta är 3 procent högre 

än motsvarande vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 588,3 

euro/100 kg vecka 42. För närvarande ligger det svenska priset 17 procent lägre än 

EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 27 procent till 

56 400 ton slaktviktsekvivalenter under januari - augusti jämfört med motsvarande 

period 2021. Värdet på importen ökade med 70 procent till 484 miljoner euro. 

Nästan 85 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 6 procent till 

60 900 ton under januari - augusti 2022 jämfört med motsvarande period 2021. 

Värdet på exporten ökade med 16 procent till 441 miljoner euro. Jordanien och 

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

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – juli exporterade EU 11 200 ton till Storbritannien. Importen från 

Storbritannien var 45 900 ton. 

Spannmål och oljeväxter 
Världsmarknadspriserna för spannmål och oljeväxter steg i slutet av månaden 

beroende på det ryska beslutet om att de drar sig ur avtalet som möjliggör export 



 

 

ifrån hamnar i svartahavet. Övriga avtalsparter (Ukraina, Turkiet och FN) fortsätter 

dock att vidtaga åtgärder i enlighet med avtalet så att exporten av ukrainsk 

spannmål kan fortsätt. Hittills (from 1 mars i år) har Ukraina exporterat 9,8 

miljoner ton spannmål och oljeväxter under detta avtal. De större mottagarländerna 

av jordbruksprodukterna är Spanien, Turkiet, Kina, Italien, Nederländerna och 

Egypten. EU och Egypten var redan innan kriget Ukrainas huvudsakliga 

exportmarknad när det gäller spannmål och oljeväxter. Det bör dock bli allt svårare 

att fortsätta med denna export då riskerna för angrepp ökar när Ryssland har dragit 

sig ur avtalet, vilket också troligen leder till ökade försäkringskostnader för den 

export som fortsätter att ske. Andra orsaker till stigande priser under månaden är 

bland annat en lägre skörd av majs i USA i år på grund av torka samt rapporter om 

att landets veteskörd håller en betydlig sämre kvalité än normalt. Den lägre 

majsskörden i EU i år bidrar också till att majspriserna hålls uppe. Argentinas lägre 

veteskörd i år innebär att landets exportåtagande inte kommer att kunna uppfyllas, 

vilket innebär att regeringen måste omförhandla ingångna kontrakt med köpare.  

 

Källa: International Grains Council (IGC) 

Bägge prognoserna för spannmålsskörden 2022/23 i världen visade på mindre 

förändringar jämfört med tidigare prognos. Den torra väderleken i USA och EU 

som varit gällande innebar ytterligare nedjusteringar av majsskörden medan 

skörden av vete hölls i stort sett oförändrad. USDA och IGC har fortfarande en 

betydligt lägre uppskattning av Rysslands veteskörd 2022/23 (91 respektive 95 

miljoner ton) än vad andra bedömare (inkl. ryska källor) har. Dessa anger att 

veteskörden kan uppgå till minst 100 miljoner ton. Veteskörden i Ukraina 2022/23 

är beräknad av IGC till 21,5 miljoner ton, vilket är 11,5 miljoner ton lägre är 

föregående. Majsskörden är beräknad till 29,9 miljoner ton, vilket är 12,2 miljoner 

ton lägre än föregående år. Exporten av vete från Ukraina beräknas uppgå till 13 

miljoner ton för 2022/23 samt till 17 miljoner ton för majs. Exporten av vete och 



 

 

majs uppgick i genomsnitt till ca 19 miljoner ton vete och ca 26 miljoner ton majs 

för de tre senaste åren före Rysslands krig i Ukraina. 

MILJ TON IGC 2021/22 
OKT 

IGC 2022/23  
OKT 

USDA 2021/22 
OKT 

USDA 2022/23 
OKT 

PRODUKTION     

VETE 782 792 780 782 
MAJS 1 217 1 166 1 217 1 169 
ÖVRIGT 291 298 286 290 
TOTALT 2 290 2 256 2 283 2 241 
UTG LAGER     
VETE 278 286 276 268 
MAJS 280 258 307 301 
ÖVRIGT 42 40 27 25 
TOTALT 600 584 610 594 
     

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

Svenska producentpriser 
De hittills tillgängliga svenska priserna till odlare avser t.o.m. augusti och likhet 

med föregående månad sjönk alla odlarepriser i Sverige beroende bland på att 

skördearbetet intensifierades i landet. Huvuddelen av den svenska skörden bärgas 

vanligtvis under augusti och september.  Vetepriserna på världsmarknaden sjönk 

också under augusti beroende bland annat på att exporten av ukrainsk spannmål 

från svartahavshamnar blev åter möjligt. Torr väderlek i Eu och i USA bidrog dock 

till att majspriset hölls uppe under samma period. 

 

Källa: Jordbruksverket 

Matpotatis 
Inledningen av den svenska säsongen för matpotatis visar på stabilt förhållandevis 

höga priser, vilket inte är överraskande med tanke på de höga kostnader som gäller 

för främst gödselmedel, drivmedel och el. Jordbruksverket preliminära uppgifter 

avseende svensk skörd av mat- och stärkelsepotatis publiceras först den 7 

december i år men föreningen Potatisodlarna har i sin årliga skördeinventering 



 

 

beräknad en bruttoskörd uppgående till 396 000 för enbart matpotatis under 2022. 

Skörden är högre än föregående år men lägre än det senaste femårsgenomsnittet. 

 

Källa: Potatisodlarna 

Priserna i Europa är också höga inledningsvis på säsongen beroende på höga 

kostnader för insatsmedel i odlingen men även på grund av en förväntad lägre 

skörd eftersom det har varit mycket torrt i flera större producentländer. 

 

Källa: Potatisodlarna och EEX 

Insatsvaror 
Hittills tillgängliga prisuppgifter sträcker sig till och med augusti i år. Det totala 

produktionsmedelindexet ökade med 3,1 %, vilket främst berodde på kraftiga 

ökningar i index för gödselmedel (13,2 %) och för energi och drivmedel (4,5 %). 



 

 

 
Källa: Jordbruksverket 

 

Kontaktperson 

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

insatsvaror) 
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