Ekonomi och Marknad –
september 2018
-Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar
till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris,
nöt och lamm.

Gris

Nöt

Får och lamm

• Slaktgrisproduktionen upplever en
marginalförsvagning under perioden
januari-augusti med 2,6 procent i förhållande till samma period föregående år medan smågrisproduktionen
upplever en försvagning med 10,4
procent. Den negativa utvecklingen
förstärktes kraftigt under sommarmånaderna då torkan drev upp priserna på fodermedel med närmare
7-13 procent inom smågrisproduktionen och motsvarande 14 procent
inom slakgrisproduktionen.
Marknadspriserna för slaktgrisar är
närmast oförändrade under 2018,
däremot råder en negativ trend för
smågrisar som ytterligare förstärktes
under sommaren.

• Nyckeltalet nötkött minus foder och
kalv ligger i medeltal på 10,80 kronor
per kilo hittills i år, vecka 1 - 35, vilket
kan jämföras med 12,60 kronor per
kilo motsvarande period i fjol. Det är
framför allt under sommaren som
nedjusteringen har skett genom
högre foderpriser och lägre avräkningspris. Sommarens torka har
bidragit till ökad produktionskostnad
på grovfodret men har även påverkat
råvarupriserna för ingående fodermedel i färdigfodret. Stigande foderkostnader sammanfaller med sjunkande avräkningspriser, på grund av
större tillgång än efterfrågan. Torkan
har gett foderbrist vilket lett till högre
slaktanmälan än vanligt.

• Marginalerna i lammproduktionen
har försämrats med närmare 56 procent under 2018 i förhållande till
föregående år. Avräkningspriserna är
mer eller mindre oförändrade mellan
åren. På kostnadssidan utmärker sig
stigande kostnader på både grov- och
kraftfoder. Torkan under sommaren
har haft en stor inverkan på kostnadsbilden i lammproduktionen.
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Gris

Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige

Tabell 1. Slaktutveckling och handelsflöden av
griskött i Sverige.

Antalet slaktade grisar ökade närmare två procent under den första
halvan av 2018 i förhållande till motsvarande period föregående år.
Sveriges import av griskött fortsätter att minska medan exporten är
oförändrad.

Sverige

januari juni 2018

∆ perioden (%)
2018/2017

Antal slaktade grisar
(1 000-tal)

1 302,6

1,7

Export (1 000-ton)

14,5

-0,1

Import (1 000-ton)

56,1

-7,0

Källa: Jordbruksverket

Lönsamhetsindikator
Slaktgrisproduktionen upplever en marginalförsvagning under
perioden januari-augusti med 2,6 procent i förhållande till
samma period föregående år medan smågrisproduktionen upplever en försvagning med 10,4 procent. Den negativa utvecklingen
förstärktes kraftigt under sommarmånaderna då torkan drev

upp priserna på fodermedel med närmare 7-13 procent inom
smågrisproduktionen och motsvarande 14 procent inom slaktgrisproduktionen. Marknadspriserna för slaktgrisar är närmast
oförändrade under 2018. Däremot råder en negativ trend för
smågrisar som ytterligare förstärktes under sommaren.
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Figur 1. Den svenska
slaktgrisnoteringen i
relation till priset på
färdigfoder1 och priset
på smågrisar2.
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Källa: Egen bearbetning
1
Multplicerat med en faktor: 2,8
kg foder/kg levande tillväxt.
2
Priset på smågrisar är dividerat
med en slaktvikt om 91,4 kg.

Nöt

Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige
Antalet slaktade nötkreatur ökade med 5,5 procent under första halvan av
2018 jämfört med föregående år men utvecklingen varierar kraftigt mellan
djurkategorierna. Efter en förhållandevis lång period av nedåtgående slakt
av kalv och hondjur är trenden den omvända.
Den svenska exporten av nötkött minskade med 16,9 procent under årets
inledande sex månader, dock från förhållandevis låga nivåer. Importen av
nötkött till Sverige minskade med 8,6 procent under samma period.
Sammantaget bidrar utvecklingen till att svenskt nötkött stärker sin marknadsandel på hemmamarknaden med sex procent, en marknad som dock
krymper uttryckt i totalkonsumtion och konsumtion per capita.

Tabell 2. Slaktutveckling och handelsflöden av
nötkött i Sverige.

Sverige

januari–
juni 2018

∆ perioden (%)
2018/17

Antal slaktade nötkreatur
(1 000 – tal)

204,4

5,5

Kalv

7,5

8,0

Tjur

83,8

3,1

Stut

18,7

-0,1

Ko

64

11,1

Kviga

30,5

4,2

Export (1 000-ton)

8,0

-16,9

Import (1 000-ton)

62,3

-8,6

Källa: Jordbruksverket.
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Nyckeltalet nötkött minus foder och kalv ligger i medeltal på 10,80 kr per
kilo hittills i år, vecka 1 – 35, vilket kan jämföras med 12,60 kronor per kilo
motsvarande period i fjol. Det är framför allt under sommaren som nedjusteringen har skett genom högre foderpriser och lägre avräkningspris.
Från vecka 29 och framåt har nyckeltalet nötkött minus foder och kalv
varit runt sex kronor kilot. Sommarens torka har gett en ökad produktionskostnad på grovfodret men även påverkat råvarupriserna för ingående fodermedel i färdigfodret. Den svaga kronan har ytterligare bidragit till
högre priser för det importerade fodret. Samtidigt som foderpriserna har
stigit har olyckligtvis avräkningspriset sjunkit. Det här på grund av större
tillgång än efterfrågan. Även här har torkan haft betydelse då foderbristen
lett till högre slaktanmälan än vanligt. Kalvpriserna har sjunkit med fem
kronor per kilo levande kalv sedan årsskiftet vilket motsvarar 1,5 kr per
kilo slaktad vikt i lägre kostnad men det ger endast en marginell kompensation i slutuppfödningen då de högre foderpriserna har ökat kostnaderna
med 6,60 kronor per kilo slaktad vikt under samma tidsperiod.

Figur 2. Avräkningspris, kalv- och foderkostnad
per kg slaktad vikt.
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Lönsamhetsindikator

Avser 16 månaders mjölkrastjur, 300 kg slaktad vikt. Uppgifterna
bygger på SCBs statistik för en R3 ungtjur men är justerade för
klassning, från R till O-, och transportkostnad till slakteriet på drygt
en krona är borträknad.
Källa: Johanna Bengtsson, Svenska köttföretagen
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Får och lamm

Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige

Tabell 3. Slaktutveckling och handelsflöden av
får och lamm i Sverige.

Antalet slaktade lamm ökade med 3,3 procent under årets inledande sex
månader i förhållande till samma period föregående år. Antalet slaktade
tackor och baggar ökade med 19,6 procent. Utvecklingen innebär att
produktionen av svenskt lammkött överstiger konsumtionstillväxten för
motsvarande period vilket stärker marknadsandelen på hemmamarknaden något, dock från låga nivåer.
Exporten av svenskt lammkött är försumbar och handelsstatistiken ska
betraktas med viss skepsis då mycket talar för att exporten rör sig om
vidareexport av utländskt lammkött. Importen av lammkött minskade med
två procent under första halvan av 2018.

Sverige

januarijuni 2018

∆ perioden (%)
2018/17

Antal slaktade får
(1 000-tal)

11,9

19,6

Antal slaktade lamm
(1 000-tal)

90,4

3,3

Export (ton)

108

-25,2

Import (ton)

6 966

-2,0

Källa: Jordbruksverket

Lönsamhetsindikator
Marginalerna i lammproduktionen har försämrats med närmare
56 procent under 2018 i förhållande till föregående år.
Avräkningspriserna är mer eller mindre oförändrade mellan åren.

På kostnadssidan utmärker sig stigande kostnader på både grovoch kraftfoder. Sommarens torka har haft en stor inverkan på
kostnadsbilden i lammproduktionen.
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Figur 3. Utvecklingen i
slaktintäkter och
foderkostnader i den
svenska lammproduktionen.
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Bearbetning av Christian
Nordenskjöld.
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