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Priser på jordbruksprodukter – juni 2019


Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 13 procent högre än EU:s genomsnittliga
pris vecka 25.



Allt skummjölkspulver som fanns i interventionslager är nu sålt.



Avräkningspriset för slaktgris klass E i Sverige var 7 procent lägre än EU:s genomsnitt vecka 25.



Det genomsnittliga avräkningspriset på lammkött i Sverige är 6 procent högre än EU:s
genomsnitt.



Kraftiga prisstegringar har skett för spannmål på världsmarknaden jämfört med föregående
månad p.g.a. väderrelaterade problem i USA. Sammantaget förväntas hög skörd i EU
2019/20 trots varierande väder med både torka och riklig nederbörd i vissa länder.

Nötköttspriser klass R3 i Sverige och i EU
Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 42,35 kr/kg vecka 25 vilket är 1
procent lägre än samma vecka förra året. De senaste veckorna har avräkningspriset varit stabilt. Den
inhemska efterfrågan på svenskt nötkött är stabil. Under januari-april 2019 var slakten, räknat i ton,
cirka 6 procent högre än under januari-april 2018.
EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 352,2 euro/100 kg vecka 25 vilket var 6 procent lägre än
motsvarande vecka 2018. Det svenska priset omräknat till euro var 397,9 euro/100 kg vecka 25, vilket
var 13 procent högre än EU:s genomsnittliga pris.
Exporten av nötkött och levande djur från EU var 4 procent högre under januari-april 2019 jämfört
motsvarande period 2018. Värdet av exporten var oförändrat. Under januari-april uppgick exporten till
240 700 ton till ett värde av 766 miljoner euro.
Importen av nötkött och levande djur till EU var 4 procent lägre under januari-april jämfört med
motsvarande period 2018. Värdet på importen minskade med 7 procent jämfört med föregående år.
Under januari–april 2019 uppgick importen till 113 700 ton till ett värde av 623 miljoner euro. EU:s
handelsbalans för januari-april är, räknat i kvantitet, positiv med ett överskott på 127 000 ton medan
värdet visar ett överskott på 143 miljoner euro, då inkluderat handel av både kött och levande djur.
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Veckovisa avräkningspriser ungtjur (R3) i
Sverige (senaste året)
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Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket

Mjölkpriser i Sverige och i EU
Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på mjölk (faktisk fett- och proteinhalt) var 3,65 kronor/kilo i
maj 2019. Priset var 11 procent högre än i maj 2018. Den svenska invägningen av mjölk var 0,2 procent
högre under januari-april jämfört med januari-mars 2018.
Det svenska avräkningspriset omräknat till euro var 35,1 euro/100 kg i april 2019, vilket var 2 procent
högre än EU:s genomsnitt. EU:s genomsnittliga avräkningspris på mjölk hamnade på 34,3 euro/100 kg i
april, vilket var 5 procent högre än föregående år.
Det genomsnittliga priset inom EU för skummjölkspulver har varit stabilt senaste veckorna. Det
genomsnittliga EU-priset är nu 204 euro/100 kg. Det är 33 procent högre än vid motsvarande tidpunkt
2018 och 20 procent högre än interventionsprisnivån.
Priset på smör har gått ner de senaste veckorna. Det genomsnittliga EU-priset är 393 euro/100 kg. Det
är 32 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2018 men 77 procent högre än interventionspriset.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av maj 2019 till 749 ton. Allt skummjölkspulver
som fanns in interventionslager är nu sålt.
Under januari-april 2019 var exporten av ost från EU 3 procent högre och exporten av skummjölkspulver
var 34 procent högre än under januari-april 2018. Exporten av smör/smörolja var 5 procent lägre och
exporten av helmjölkspulver var 25 procent lägre under samma period.
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Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket

Priser på slaktgris klass E i Sverige och i EU
Avräkningspriset för slaktgris klass E i Sverige har varit relativt stabilt de senaste veckorna. Vecka 25 var
det genomsnittliga priset 17,46 kr/kg vilket är 1 procent högre än motsvarande vecka 2018. Priset på
smågrisar har fluktuerat. Vecka 25 var det genomsnittliga priset 698 kronor/smågris och det i nivå med
motsvarande vecka 2018. Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt god. Den svenska produktionen
under januari-april 2019, räknat i ton, var 1 procent lägre än under motsvarande period 2018.
Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av gris klass E inom EU har gått upp de senaste
veckorna. Vecka 25 var det genomsnittliga avräkningspriset i EU 177,0 euro/100 kg. Detta är 22 procent
högre än motsvarande vecka 2018. Det svenska priset var 164,0 euro/100 kg vecka 25. För närvarande
ligger det svenska priset 7 procent lägre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
Exporten från EU var 13 procent högre under januari-april 2019 jämfört med 2018. Värdet av exporten
var 12 procent högre. Under januari-april exporterades 1 496 100 ton till ett värde av 2 759 miljoner
euro. Drygt 40 procent av exporten gick till Kina som är hårt drabbat av afrikansk svinpest.
Importen till EU minskade med 8 procent under januari-april 2019 jämfört med motsvarande period
2018. Värdet av importen minskade med 4 procent. Under januari-april importerades 11 100 ton till ett
värde av 21 miljoner euro. Nästan hälften av importen kommer från Schweiz.
EU:s handelsbalans är positivt med ett överskott på 1 464 900 ton slaktvikt till ett värde av 2 738
miljoner euro.
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Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket

Priser på lamm i Sverige och i EU
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 58,55 kr/kg vilket är
3 procent högre än motsvarande vecka 2018. Den svenska produktionen, räknat i ton, var under januariapril 2019 i nivå med motsvarande period 2018.
Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av tunga lamm (mer än 13 kg) inom EU har gått ner
de senaste veckorna. Vecka 24 var det genomsnittliga avräkningspriset i EU 520,6 euro/100 kg. Detta är
12 procent lägre än motsvarande vecka 2018. Det svenska priset var 550,4 euro/100 kg vecka 24. För
närvarande ligger det svenska priset 6 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.
EU:s export av får- och getkött var 32 procent högre under januari-april 2019 jämfört med 2018. Värdet
av exporten ökade med 36 procent. Totalt exporterades 27 500 ton till ett värde av 137 miljoner euro.
De största mottagarländerna var Libyen och Iran.
Importen till EU minskade med 18 procent under januari-april 2019 jämfört med motsvarande period
2018. Värdet av importen minskade med 20 procent. Under januari-april importerades 61 800 ton till ett
värde av 353 miljoner euro. Cirka 85 procent av importen kom från Nya Zeeland.

Källa: EU-kommissionen och Jordbruksverket
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Världsmarknadspriser spannmål
Kraftiga prisstegringar har skett för spannmål på världsmarknaden jämfört med tidpunkten för
föregående månad. Det är främst på den amerikanska marknaden som priserna har stigit. Rikligt med
nederbörd har försvårat möjligheterna att så majs i landet. Majssådden är normalt klar vid denna
tidpunkt i USA men uppgifter om hittills genomförd sådd uppgår till 96 procent av beräknad areal.
Detta har lett till nedjusteringar i produktionsprognoserna för majs i USA, vilket i sin tur har inneburit
att majspriserna på den amerikanska marknaden har stigit. Dessutom kan den rikliga nederbörden ha
påverkat kvalitén på det höstsådda vetet (främst SRW), vilket också bidragit till prisökningarna på
börserna. Skördad areal av höstvete uppgick i förra veckan bara till 15 procent jämfört med
femårsgenomsnittet på 34 procent av arealen. Priserna i EU har följt prisutvecklingen på den
amerikanska marknaden men prisstegringarna har inte varit lika kraftiga som på den amerikanska
marknaden. Den senaste väderleksbaserade uppskattningen från JRC avseende hektaravkastningen
visar på högre skördar för alla spannmålslag och oljeväxter utom för vårkorn och raps jämfört med
det senaste femårsgenomsnittet. Tillväxtindex för betet i EU är bra eller t.o.m. mycket bra i stora
delar av EU samt att i de länder där det varit torrt eller har regnat mycket så är tillväxten ändå i nivå
med värdena för den senaste tioårsperioden. Det bör dock kommas ihåg att JRC:s senaste
uppskattningar bara omfattar perioden t.o.m. den 10 juni, varmare väder har varit gällande i flera
större producentländer därefter.
Sammantaget bedöms skördeutsikterna som goda i EU även om det är mycket torrt i Spanien, i delar
av Frankrike och Tyskland, i Nederländerna samt att riklig nederbörd har påverkat grödorna i Italien,
Ungern, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien. Kommissionen senaste uppskattning av skörden 2019/20
uppgår till totalt 311 miljoner ton spannmål, vilket är betydligt högre än de två föregående åren.
Veteskörden är beräknad till 142,3 miljoner ton, korn till 59,9 miljoner ton, majs till 69,3 miljoner ton,
råg till 8,3 miljoner ton och havre till 8 miljoner ton. Den senaste prognosen innebar dock en viss
nedjustering av EU:s skörd jämfört med prognosen i maj, vilket bör uppmärksammas då torr väderlek
i delar av EU även framgent verkar vara fallet. Även spannmålsproduktionen 2019/20 i Ryssland har
justerats ned (-1,5 miljoner ton) jämfört med tidigare prognoser beroende på varm väderlek och lite
regn. Skörden är nu beräknad till 124,7 miljoner ton totalt, vilket ändå är ca 11 miljoner ton mer än
förra året. Skörden av vete beräknas uppgå till 80 miljoner ton, vilket innebär att exporten av ryskt
vete även denna säsong förväntas bli hög, ca 37 miljoner ton förväntas att exporteras. Den ryska
exportnoteringen (fob) för vete uppgår till ca 197 dollar/ton medan EU:s notering uppgår till 218
dollar/ton och de amerikanska noteringarna till 227-239 dollar/ton. Skörden i Ukraina beräknas öka
till 70,8 miljoner ton för 2019/20 varav vete ökar till 26,9 miljoner ton. Andra bedömare har beräknat
skörden till hela 30 miljoner ton vete, vilket i så fall skulle vara en rekordskörd för landet.
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Dagliga världsmarknadspriser spannmål
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Den senaste prognosen avseende skörden 2019/20 har publicerats av både USDA och IGC för juni i år.
USDA har justerat ned produktionsprognosen för 2019/20 till 2 171 miljoner ton beroende på lägre
skörd av majs i USA. Den amerikanska skörden justerades ned med ca 35 miljoner ton och beräknas
uppgå till drygt 347 miljoner ton beroende på den rikliga nederbörden som fallit. Prognosen för
produktionen av vete i världen höjdes dock till 781 miljoner ton främst beroende på skördeökningar i
Ryssland och i Ukraina. Den totala skörden av spannmål i världen förväntas bli högre än 2018/19 då
torka rådde i EU samt i Australien. Liknande justeringar återfinns även i IGC:s prognos. Bägge
prognoserna innehåller också de lägsta spannmålslagren under den senaste femårsperioden.
Milj ton
Produktion
Vete
Majs
Övrigt
Totalt
Utg lager
Vete
Majs
Övrigt
Totalt

IGC 18/19 maj

IGC 19/20 juni

USDA 18/19 maj

USDA 19/20 juni
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2 156
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Källa: Jordbruksdepartementet i USA och International Grain Council

Svenska producentpriser
Odlarpriserna för spannmål på den svenska marknaden finns tillgängliga t.o.m. april i år. Fortsatta
prissänkningar skedde vid den här tiden dels beroende på god tillgång av spannmål i världen för
export samt att grödorna var i gott skick i stort sett över hela Europa trots varmare väderlek än
normalt under april.
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Månadsvisa avräkningspriser spannmål i
Sverige
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Källa: Jordbruksverket och International Grains Council

Insatsvaror
Både prisindex för djurfoder och det totala avräkningsprisindexet förändrades (-1 %) i april jämfört
med månaden dessförinnan medan prisindex för bekämpningsmedel ökade (+3 %).
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Källa: Jordbruksverket

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