Ekonomi och Marknad –
juni 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
marginalförstärkning under perioden januari - maj med 18,4 procent i förhållande till samma period föregående år medan smågrisproduktionen upplever en försvagning med 5,2 procent. Utvecklingen
stöds av en starkare prisbild på slaktgrisar medan det omvända gäller för
smågrisar. På fodersidan kan noteras
en svag uppgång på slaktgrisfoder
medan smågrisfoderblandningen
backar något i pris.

• Antalet slaktade nötkreatur ökade
med 4,9 procent under årets första
kvartal i förhållande till föregående
år men utvecklingen varierar kraftigt
mellan djurkategorier. Efter en förhållandevis lång period av nedåtgående slakt av kalv och hondjur är
trenden den omvända.

• Kraftfoderpriset har ökat med nära
17 procent mot årsskiftet, detta slår
framförallt mot vårlammsproduktionen som är kraftfoderintensiv och
brottas med allt tuffare marginaler.
Pristoppen på lamm brukar infalla
runt vecka 20 varje år. Vid årets peak
innebär det en försämrad marginal
med cirka en krona per kilo jämfört
med 2017.
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Gris

Nöt

Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige

Tabell 1. Slaktutveckling och handelsflöden av
griskött i Sverige.

Antalet slaktade grisar ökade marginellt under de inledande månaderna
av 2018 i förhållande till föregående år. Prognosen för 2018 är att slakten
kommer att fortsätta öka på grund av en något större suggbesättning i
förhållande till föregående år. Sveriges import av griskött fortsätter att
minska medan exporten ökar, dock från låga nivåer.

Sverige

januari mars 2018

∆ perioden (%)
2018/2017

Antal slaktade grisar
(1 000-tal)

656,3

0,2

Export (1 000-ton)

7,5

7,3

Import (1 000-ton)

27,0

-7,5

Källa: Jordbruksverket

Lönsamhetsindikator
Slaktgrisproduktionen upplever en marginalförstärkning under
perioden januari - maj med 18,4 procent i förhållande till samma
period föregående år medan smågrisproduktionen upplever en
försvagning med 5,2 procent. Utvecklingen stöds av en starkare

prisbild på slakgrisar medan det omvända gäller för smågrisar, på
fodersidan kan noteras en svag uppgång på slaktgrisfoder medan
smågrisfoderblandningen backar något i pris.
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Figur 1. Den svenska
slaktgrisnoteringen i
relation till priset på
färdigfoder1 och priset
på smågrisar2.
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Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige
Antalet slaktade nötkreatur ökade med 4,9 procent under årets första
kvartal i förhållande till föregående år men utvecklingen varierar kraftigt
mellan djurkategorier. Efter en förhållandevis lång period av nedåtgående
slakt av kalv och hondjur är trenden den omvända.
Den svenska exporten av nötkött ökade med 10,8 procent under det
första kvartalet 2018 i jämförelse med föregående år, dock från förhållandevis låga nivåer. Importen av nötkött till Sverige minskade med 7,5
procent under samma period. Sammantaget bidrar utvecklingen att
svenskt nötkött stärker sin position på hemmamarknaden. En marknad
som dock krymper uttryckt i konsumtion per capita.

Sverige

januari–
mars 2018

∆ perioden (%)
2018/17

Antal slaktade nötkreatur
(1 000 – tal)

104,2

4,9

Kalv

4,0

11,1

Tjur

37,7

2,2

Stut

9,9

2,2

Ko

36,7

9,1

Kviga

15,8

2,5

Export (1 000-ton)

4,4

10,8

Import (1 000-ton)

30,8

-7,5

Källa: Jordbruksverket.

Lönsamhetsindikator
Kött minus foder och kalv snittar på 13,20 kronor per kilo hittills
i år vecka 1-21 att jämföra med samma period 2017 då det låg på
12,75. Det högre nettot beror på lägre kalvpris, avräkningspriset

är något lägre och foderpriset något högre 2018. Torr väderlek
i flera viktiga odlingsområden understödjer stigande priser på
fodermarknaden.
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Figur 2. Avräkningspris,
kalv- och foderkostnad
per kg slaktad vikt.
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Tabell 2. Slaktutveckling och handelsflöden av
nötkött i Sverige.

Kalv
Foder
Nötkött

20.00

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.
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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.

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 10,2 procent under årets inledande
kvartal i förhållande till samma period föregående år och antalet slaktade
tackor och baggar ökade med 13 procent. Utvecklingen innebär att
produktionen av svenskt lammkött överstiger konsumtionstillväxten för
motsvarande period.
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 växer om än
i lägre omfattning än konsumtionstillväxten vilket bidar till att svenskt
lammkött stärker sin position på hemmamarknaden något.
Marknadsandelen uppgår till närmare 24 procent.

Sverige

januarimars 2018

∆ perioden (%)
2018/17

Antal slaktade får
(1 000-tal)

5,5

13

Antal slaktade lamm
(1 000-tal)

44,6

10,2

Export (ton)

52

-24,6

Import (ton)

3 204

1,6

Källa: Jordbruksverket

Lönsamhetsindikator
Kraftfoderpriset har ökat med nära 17 procent mot årsskiftet.
Detta slår framförallt mot vårlammsproduktionen som är kraftfoderintensiv och brottas med allt tuffare marginaler.
Pristoppen på lamm brukar infalla runt vecka 20 varje år.

Vid årets peak innebär det en försämrad marginal med cirka
en krona per kilo jämfört med 2017. I förhållande till 2015, då
marginalen var som bäst, är försämringen cirka två kronor
per kilo.
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Figur 3. Utvecklingen i
slaktintäkter och
foderkostnader i den
svenska lammproduktionen.
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