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Priser på jordbruksprodukter – april 2022 

 Vecka 16 var det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur R3 52,75 kr/kg. 

 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) i mars var 26 procent högre än priset i mars 2021. 

 Vecka 16 låg det svenska avräkningspriset på slaktgris klass E 12 procent 

högre än motsvarande vecka 2021. 

 Vecka 16 var det genomsnittliga priset på lamm i Sverige 6 procent högre än 

EU:s genomsnittliga pris.  

 Det har nästintill varit rekordpriser för alla spannmålslag återigen denna 

månad. Förutom kriget i Ukraina påverkar även torr väderlek i USA och 

Sydamerika priserna. 

 Stigande priser har varit gällande på den svenska marknaden och skörden av 

färskpotatis på friland är försenad p.g.a. kallt väder. 

Nötkött 

Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 52,75kr/kg 

vecka 16 vilket är 11 procent högre än motsvarande vecka förra året. 

Avräkningspriset har legat över 50 kr/kg sedan mitten av mars 2022. Under 2021 

var slakten 4 procent lägre än under 2020. Under januari – februari 2022 var 

slakten 2 procent högre än under motsvarande period 2021. 

 

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari – februari var 11 

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

till 95 500 ton till ett värde av 362 miljoner euro. Storbritannien ingår inte i 

statistiken. 
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Importen av nötkött och levande djur till EU var 16 procent högre under januari – 

februari 2022 jämfört 2021. Under perioden uppgick importen till 35 700 ton till ett 

värde av 254 miljoner euro. Drygt 80 procent av importen kom från Brasilien, 

Argentina och Uruguay. Storbritannien ingår inte i statistiken. 

Kommissionen förväntar sig att importen kommer att öka under 2022 jämfört med 

2021 eftersom hotell, restaurang och cateringsektorerna har öppnat igen efter att ha 

varit begränsade eller helt stängda på grund av Covid. 

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

59 800 ton till ett värde av 108 miljoner euro inkluderat handel av både kött och 

levande djur. 

Under januari 2022 ökade exporten till Storbritannien med 56 procent. Totalt 

exporterade EU 29 000 ton. Importen från Storbritannien ökade med 128 procent 

till 8 300 ton.  

Mjölk 

Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och 

proteinhalt) var 4,72 kronor/kilo i mars 2022. Priset var 26 procent högre än priset i 

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

– mars 2022 var invägningen 1 procent lägre än under motsvarande period 2021. 

Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 43,0 euro/100 kg i februari 

2022, vilket var 1 procent högre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga 

avräkningspris på mjölk hamnade på 42,6 euro/100 kg i februari, 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 418 euro/100 kg. Det är 67 procent 

högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 146 procent högre än 

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

är 689 euro/100 kg. Det är 73 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2021 och 

211 procent högre än interventionspriset. 

Under januari – februari 2022 var exporten från EU av skummjölkspulver 22 

procent lägre och exporten av helmjölkspulver 17 procent lägre än under 

motsvarande period 2021. Exporten av smör var 10 procent högre medan exporten 

av ost var i nivå med föregående år under samma period. 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 22 kr/kg de senaste 

två veckorna. Vecka 16 var det genomsnittliga priset 22,35 kr/kg, vilket är 12 

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

senaste veckorna. Vecka 16 var det genomsnittliga priset 823 kronor/smågris och 

det är i nivå med motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 2 procent högre 

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

motsvarande period 2021. 

Vecka 16 var det genomsnittliga avräkningspriset på slaktgris klass E i EU 191,4 

euro/100 kg. Priset är 22 procent högre än under motsvarande vecka 2021. Det 

svenska priset var 217,3 euro/100 kg vecka 16. För närvarande ligger det svenska 

avräkningspriset 14 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Under januari – februari minskade exporten av griskött från EU med 26 procent 

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

Japan, Sydkorea och Filippinerna. Den totala exporten uppgick till 757 000 ton. 

Värdet på exporten var 1 616 miljoner euro. Handeln med Storbritannien ingår inte 

i siffrorna. 
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Under januari – februari ökade importen av griskött till EU med 17 procent jämfört 

med januari – februari 2021. Totalt importerades 8 000 ton. Handeln med 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

EU:s handelsbalans under januari var positivt med ett överskott på 749 000 ton 

slaktvikt. 

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

Storbritannien var 70 500 ton. 

Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med 

stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 16 

var det genomsnittliga priset 79,60 kr/kg vilket är 10 procent högre än motsvarande 

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

februari 2022 var slakten 2 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 15 var det genomsnittliga 

avräkningspriset i EU 738,1 euro/100 kg. Detta är 5 procent högre än motsvarande 

vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 779,2 euro/100 kg vecka 16. 

För närvarande ligger det svenska priset 6 procent högre än EU:s genomsnittliga 

avräkningspris. 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 33 procent till 

8 600 ton slaktviktsekvivalenter under januari – februari 2022 jämfört med 

motsvarande period 2021. Nya Zeeland står för hela ökningen och cirka 86 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 13 procent 

till 12 900 ton under januari – februari 2022 jämfört med januari – februari 2021. 
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Exporten ökade till Saudiarabien och Jordanien och minskade till övriga 

destinationer. Statistik för Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under 2021 exporterade EU 18 390 ton till Storbritannien. Importen från 

Storbritannien var 72 900 ton. 

Spannmål och oljeväxter 

Under månaden har det i stort sett varit rekordnoteringar för de spannmålslag och 

oljeväxter som anges i nedanstående figur, noteringarna avser gammal skörd. 

Priserna i slutet av månaden för ny skörd i Europa 2022 var ca 10 % lägre än 

noteringen för gammal skörd av vete och ca 18 % lägre för raps, vilket ändå 

innebär att en hög prisnivå råder på marknaden. Kriget i Ukraina har givetvis 

fortsatt mycket stor påverkan på prisbildningen på världsmarknaden. Nya 

prognoser från IGC (se nedanstående tabell) avseende spannmålsskörden i världen 

2022/23 har presenterats och denna redovisar bland annat förväntade låga lager 

totalt i världen men framförallt hos de större exportörerna av spannmål. Ogynnsam 

väderlek med torra förhållanden i delar av viktiga odlingsområden för vete i USA 

har också drivit priserna uppåt under senare tid. Majspriset steg också under 

månaden, bland annat beroende på stark amerikansk export till Kina och en 

försenad sådd för kommande skörd i USA samt torrt väder i Sydamerika. Priset på 

raps i Europa har främst påverkats av stigande priser på palmolja från Indonesien i 

samband med beslutet att införa ett exportstopp för oljan. Indonesien är världens 

största exportör av palmolja.  

 

Källa: International Grains Council (IGC) 

Det är endast IGC som har presenterats sin första prognos avseende kommande 

skörd av spannmål i världen 2022/23. Prognosen för vete har sänkts något och 

beräknas till 780 miljoner ton. Att kommande veteskörd inte beräknas minska mer i 

världen i år beror på högre skördar i Ryssland, Kanada, Indien och USA som 

kompenserar för skördebortfallet i Ukraina.  En större produktionsminskning 

förväntas dock ske för skörden av majs i världen som är beräknad till 1 197 

miljoner ton (-13 miljoner ton). Skördeökningar i Brasilien och i Argentina väger 
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inte upp skördeminskningarna i Ukraina och i USA (världens störste 

majsproducent).  

Den totala spannmålsskörden sänks med ca 12 miljoner ton till 2 275 miljoner ton, 

i huvudsak p.g.a. av lägre majsskörd. Trots höga priser och trots ökad mängd av ris 

till foderändamål så beräknas ändå konsumtionen av spannmål nå ny rekordnivå på 

2 302 miljoner ton för 2022/23. Befolkningsökningen och ändrade 

konsumtionsvanor innebärande högre efterfrågan på vetebaserade livsmedel i 

Asien och delar av Afrika är förklaringen till detta. Sammantaget beräknas 

världslagren av spannmål sjunka till 581 miljoner ton, vilket är de lägsta lagren 

sedan 2014.  

Prognosen är givetvis mycket osäker med tanke på kriget i Ukraina. Även om vetet 

som ska skördas i år såddes utan problem på hösten 2021 så finns det oklarheter 

om hur mycket som egentligen kommer att skördas i Ukraina. IGC räknar med en 

sänkt veteskörd till 19,4 miljoner ton (-43 % jämfört med föregående år). För 

majsskörden är det ännu mer osäkert eftersom vårsådden pågår under kriget. 

Hittills har ca 20 % vårarealen såtts med spannmål (drygt 14 % utgörs av majs). 

IGC har beräknat att den kommande ukrainska majsskörden minskar till 18,6 

miljoner ton (-56 % jämfört med föregående år). 

MILJ TON IGC 2021/22 

MAR 

IGC 2022/23  

MAR 

USDA 2021/22 

MAR 

USDA 2022/23 

MAR 

PRODUKTION     

VETE 781 780 779  

MAJS 1 210 1 197 1 210  

ÖVRIGT 296 296 288  

TOTALT 2 287 2 275 2 277  

UTG LAGER     

VETE 282 277 278  
MAJS 286 265 305  

ÖVRIGT 40 39 25  

TOTALT 608 581 608  

 

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

Svenska producentpriser 

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

priser alla spannmålslag inträffade även i mars i år. Procentuellt sett ökade priset på 

foderkorn mest, ca 11 % steg priset jämfört föregående månad. Den lägsta 

procentuella förändringen skedde för raps som stigit kraftig sedan 2021. Höstvete 

priset uppgick till 272 kr/100 kg och raps till 754 kr/100 kg. 
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Källa: Jordbruksverket 

Matpotatis 

Stigande priser på både den svenska och den europeiska marknaden inträffade 

under månaden beroende på stark efterfrågan. I Sverige har det kalla vädret hittills 

försenat färskpotatissäsongen (friland) men denna startar troligen inom kort om 

vädret tillåter. Priset för svensk potatis i april till odlare uppgick till 425 kr/100 kg. 

 

Källa: Potatisodlarna och EEX 
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Insatsvaror 

Alla prisindex steg i mars utom index för bekämpningsmedel som var oförändrat. 

Det totala produktionsmedelindexet steg med drygt 1 % 

 

Källa: Jordbruksverket 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

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

insatsvaror) 
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