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Priser på jordbruksprodukter – maj 2022 

 Vecka 20 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 i nivå med det 

genomsnittliga priset inom EU. 

 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var i mars 3 procent högre än det genomsnittliga priset i EU. 

 Vecka 21 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 20 procent 

högre än det genomsnittliga priset inom EU. 

 Vecka 20 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 3 procent lägre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 Lägre spannmålspriser har noterats på världsmarknaden under senare delen av 

månaden, främst beroende eventuella åtgärder som leder till att underlätta 

exporten av ukrainskt spannmål. 

 Säsongen för höst och vinterpotatis är slut, information från den kommande 

skörden kommer att finnas i nyhetsbrevet för oktober. 

Nötkött 

Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 53,92 kr/kg 

vecka 21 vilket är 13 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 – mars 2022 var slakten i nivå 

med motsvarande period 2021. 

EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 506,9 euro/100 kg vecka 20 vilket 

var 33 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det svenska priset 

omräknat till euro var 511,6 euro/100 kg vecka 20, vilket var i nivå med EU:s 

genomsnittliga pris.  

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 
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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 

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 – februari 2022 ökade exporten till Storbritannien med 44 procent. 

Totalt exporterade EU 57 700 ton. Importen från Storbritannien ökade med 140 

procent till 20 700 ton.  

Mjölk 

Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var 4,74 kronor/kilo i april 2022. Priset var 22 procent högre än priset i 

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

– april 2022 var invägningen 1,4 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 44,7 euro/100 kg i mars 2022, 

vilket var 3 procent högre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga avräkningspris 

på mjölk hamnade på 43,5 euro/100 kg i mars, vilket var 22 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 404 euro/100 kg. Det är 57 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 138 procent högre än 

interventionsprisnivån. 
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Priset på smör har stigit de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är 723 

euro/100 kg. Det är 76 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 226 

procent högre än interventionspriset. 

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

lägre och exporten av helmjölkspulver 15 procent lägre än under motsvarande 

period 2021. Exporten av smör var 5 procent högre medan exporten av ost var 2 

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 23 kr/kg de senaste 

tre veckorna. Vecka 21 var det genomsnittliga priset 23,35 kr/kg, vilket är 16 

procent högre än motsvarande vecka 2021. Priset på smågrisar har varierat de 

senaste veckorna. Vecka 21 var det genomsnittliga priset 874 kronor/smågris och 

det 7 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 2 

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

lägre än under motsvarande period 2021. 

Vecka 21 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 185,4 

euro/100 kg. Priset är 12 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 221,8 euro/100 kg vecka 21. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 20 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – mars 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 1 142 700 ton. 

Värdet på exporten var 2 456 miljoner euro. Handeln med Storbritannien ingår inte 

i siffrorna. 

Under januari – mars ökade importen av griskött till EU med 18 procent jämfört 

med januari – mars 2021. Totalt importerades 12 700 ton. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 
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EU:s handelsbalans under januari – mars var positivt med ett överskott på 

1 460 000 ton slaktvikt. 

Under januari – februari var importen från Storbritannien 11 100 ton. Exporten till 

Storbritannien ökade med 9 procent till 136 000 ton. 

Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 21 

var det genomsnittliga priset 87,79 kr/kg vilket är 20 procent högre än motsvarande 

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

mars 2022 var slakten 9 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 20 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 846,4 euro/100 kg. Detta är 22 procent högre än 

motsvarande vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 822,0 euro/100 

kg vecka 20. För närvarande ligger det svenska priset 3 procent lägre än EU:s 

genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 9 procent till 

15 600 ton slaktviktsekvivalenter under januari – mars 2022 jämfört med 

motsvarande period 2021. Australien står för hela ökningen. Cirka 87 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 15 procent 

till 21 500 ton under januari – mars 2022 jämfört med januari – mars 2021. 

Exporten ökade till Jordanien och Kanada medan exporten till övriga destinationer 

minskade. Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under januari – februari 2022 exporterade EU 3 400 ton till Storbritannien. 

Importen från Storbritannien var 11 800 ton. 
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Spannmål och oljeväxter 

Priserna på spannmål och oljeväxter på världsmarknaden har sjunkit i slutet av 

månaden men är ändå höga sett ur ett historiskt perspektiv. Det som påverkar 

priserna mest just nu är att förhandlingar pågår mellan FN och Ryssland om att 

eventuellt häva den ryska blockaden för export av ukrainskt spannmål från 

svartahavshamnar. Hittills rapporterade uppgifter visar på att Ryssland är villiga att 

göra detta endast om sanktionerna mot landet hävs. Mot bakgrund av det nyligen 

beslutade sanktionspaketet (det sjätte i ordningen) från EU gentemot Ryssland så 

förefaller det vara svårt att, åtminstone på kort sikt, uppnå en förhandlingslösning 

gällande exporten från Ukrainska svartahavshamnar. 

I USDA:s senaste prognos (se nedan) sänktes veteproduktionen i Ukraina 2022/23 

till 21,5 miljoner ton, vilket är 35 % lägre än föregående år.  Skörden av majs 

sänktes till 19,5 miljoner ton, 58 % lägre än föregående år. Även om skörden 

Ukraina blir lägre i år finns behov av alternativa transportvägar för export samt för 

lagring av spannmål eftersom den gamla skörden inte kunde exporteras fullt ut. 

Kommissionen har därför uppmanat EU-medlemsländerna att hjälpa till på olika 

sätt att underlätta alternativa transportvägar (järnväg och lastbilstransport) 

avseende export och lagring av spannmål från Ukraina. Sverige har meddelat att 

det finns ett visst lagringsutrymme hos den uppsamlande handeln av spannmål. 

 

Källa: International Grains Council (IGC) 

Både IGC och USDA har presenterat nya prognoser under maj månad. Prognoserna 

är likartade med produktionsneddragningar för både vete och majs i världen, vilket 

framgår av nedanstående tabell. 
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MILJ TON IGC 2021/22 

MAJ 

IGC 2022/23  

MAJ 

USDA 2021/22 

MAJ 

USDA 2022/23 

MAJ 

PRODUKTION     

VETE 781 769 779 775 
MAJS 1 214 1 184 1 216 1 181 

ÖVRIGT 296 298 286 295 

TOTALT 2 291 2 251 2 281 2 251 

UTG LAGER     

VETE 282 271 280 267 

MAJS 285 269 309 305 
ÖVRIGT 36 40 25 12 

TOTALT 603 580 614 597 

 

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

Svenska producentpriser 

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

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

Höstvetenoteringen nådde 397 kr/100 kg medan rapspriset uppgick till höga 963 

kr/100 kg. 

 

Källa: Jordbruksverket 

Insatsvaror 

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

mars, vilket även avräkningsprisindex gjorde. Det totala produktionsmedelindexet 

steg med drygt 14 %. 
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Källa: Jordbruksverket 

 

Kontaktpersoner 

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

insatsvaror) 

 

 


