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Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s
mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar
om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt
effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen
för Kinas mjölksektor.
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Konsumtion. Utbudet av mejeri
produkter på världsmarknaden
fortsätter att öka, framför allt inom
EU. Den globala efterfrågan är
ännu inte i balans med utbudet,
men Kina har hittills i år importe
rat 33 procent mer än förra året.
En svagt uppåtgående trend har
noterats för världsmarknadspri
serna den senaste månaden. De
internationella priserna förväntas
bli väsentligt högre på medellång
sikt jämfört med dagens priser.
I Sverige minskar både import och
export av mejeriprodukter.

Produktion. Ökningen för den
globala mjölkproduktionen har
tilltagit under inledningen av 2016.
I första hand ökar mjölkproduk
tionen inom EU. Ökningstakten
inom EU har dock dämpats något
under våren. Det senaste året
har mjölkproduktionen ökat mest
i Irland och Beneluxländerna.
Även USA har haft en svag pro
duktionsökning, medan mjölk
produktionen minskar i både
Nya Zeeland och Australien. Den
senaste månaden har Sveriges
mjölkinvägning legat cirka två pro
cent under fjolårets nivå. Antalet
mjölkgårdar är idag 265 färre än
för ett år sedan.

Mjölkföretagen. Det genomsnitt
liga svenska mjölkpriset når i juni
2016 rekordlåga nivåer. Detta
innebär att lönsamheten mätt i
nyckeltalen mjölk minus foder
är på den lägsta nivån sedan LRF
Mjölk började registreringen. Mjölk
minus foder är 1,07 kr/kg mjölk
för det konventionella mjölkföre
taget och 1,95 kr/kg mjölk för det
ekologiska. Högre intäkter för
slakt och livkalvar är ett litet men
betydelsefullt tillskott för lönsam
heten. Priset på foderråvaror ökar
internationellt vilket ökar risken för
högre foderpriser för de svenska
mjölkföretagen.
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Konsumtion

Utbudet av mejeriprodukter på världsmarknaden fortsätter att öka, framför allt från
många EU-länder. Den globala efterfrågan har återhämtat sig något under våren men
är ännu inte i balans med utbudet. Importintresset från Ryssland och Mellanöstern är
försvagat, medan Kinas import fortsätter att öka.
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Under årets första kvartal ökade
EU sin exportvolym med drygt 8
procent. Mest ökade exporten av
förpackad mjölk och smör. Exporten
från de övriga stora aktörerna har
hittills i år minskat med mellan
5 och 8 procent.
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Global handel. Under första kvartalet minskade
mejeriexporten från de fem största aktörerna med
2,6 procent. Endast exportvolymen från EU ökade.
Från EU har exporten av förpackad mjölk, smör och
ost ökat, medan exporten av mjölkpulver är i stort
sett oförändrad. Framför allt är det EU:s export till
Kina och Sydostasien som har ökat den senaste tiden.
Även Australien stärker sin position i Kina. För Nya
Zeeland sker tillväxten huvudsakligen i Nordafrika och
Sydostasien, medan USA tappar volymer på de flesta
marknader.
Kinas importintresse fortsätter att förbättras. Un
der årets fyra första månader ökade Kinas totala im
port med 33 procent. Importen av förpackad mjölk
och smör ökar mest, medan det går trögare för olika
mjölkpulverprodukter.
Den ryska handelsblockaden fortsätter. I dagläget
importerar Ryssland i första hand från Vitryssland.
Ryssland fattar inom kort beslut om att förlänga
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importstoppet till slutet av 2017.
Mer mjölk inom EU medför ökad tillverkning
av olika mejeriprodukter. Mest har produktionen
av smör och skummjölkspulver ökat. EU-priserna
för SMP har sedan i höstas legat på en rekordlåg
nivå. Detta har lett till stort intresse för att sälja
skummjölkspulver (SMP) till offentlig lagring (in
tervention). EU:s tak för hur stor kvantitet som får
säljas via intervention till fast pris under ett år har
under våren höjts till det dubbla för SMP. Taket
på 218 000 ton är nu fyllt och redan nu diskuteras
ytterligare höjningar av kvantitetstaket. 15 av EU:s
medlemsländer har sålt skummjölkspulver till inter
vention. Frankrike, Tyskland och Belgien står för mer
än hälften av volymen.
EU-priset för smör ligger alltjämt högre än det
fasta interventionspriset och därför har ännu ingen
försäljning av smör till intervention skett.
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Världsmarknadspriserna för SMP är idag 3 procent lägre än för ett år sedan. För övriga produkter ligger priserna 15–20 procent lägre.

Internationella priser. Utvecklingen för de interna
tionella priserna för olika mejeriprodukter är fortsatt
svag. En svagt uppåtgående trend har dock noterats
för samtliga mejeriprodukter den senaste månaden.
Fortfarande ligger dock de världsmarknadspriser
som redovisas av USDA lägre än vid det senaste års
skiftet för samtliga produktgrupper utom SMP.
Auktionspriserna i GlobalDairyTrades har stigit
med nästan 6 procent i de två senaste handels
omgångarna. Volymerna har under våren varit de
lägsta på över tre år och priserna ligger i dagsläget
cirka 3 procent lägre än för tre månader sedan.
EU-priserna för smör och helmjölkspulver har stigit
den senaste månaden, medan priserna för skum
mjölkspulver och ost ligger kvar på oförändrade
nivåer. Enligt Rabobank förväntas råvarupriserna
bli väsentligt högre på medellång sikt jämfört med

dagens priser. Att nuvarande lågkonjunktur för meje
rimarknaden varit rekordlång kan belysas med att
priset på helmjölkspulver (WMP) legat under 3 000
USD/ton de senaste 21 månaderna. WMP-priset låg
under 3 000 USD/ton i tretton månader 2008-09
och i fyra månader 2012. En märkbar förbättring av
världsmarknadspriserna är att vänta tidigast i slutet
av 2016. Detta förutsätter en dämpad global produk
tionsökning och fortsatt ökat importintresse.
Sverige. Under årets första kvartal minskade Sveriges
mejeriimport med 1,3 procent, medan exporten sjönk
med 21 procent. Importen av yoghurt, hårdost och
smör minskade, medan importen av förpackad mjölk
och grädde ökade. På exportsidan steg exporten av
skummjölkspulver och färskost. Samtidigt föll ex
porten av helmjölkspulver, hårdost och yoghurt.

Auktionsvolymer i GlobalDairyTrade
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De volymer som deltar i GlobalDairyTrades auktioner har halverats sedan slutet av 2014. Hittills under 2016 ligger
genomsnittsvolymen på 18 000 ton. Fortfarande dominerar helmjölkspulver med 56 procent av volymen.
JULI 2009
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Produktion

Under årets första tre månader har ökningen av den globala mjölkproduktionen
tilltagit. Den kraftiga ökningen av EU:s mjölkproduktion håller i sig. Även i USA fort
sätter mjölkproduktionen att öka något. Däremot har mjölkproduktionen i Argentina,
Nya Zeeland och Australien fallit hittills i år.
Globalt. Efter att den globala produktionsökningen
dämpades under det tredje kvartalet 2015 har mjölk
produktionen åter tagit fart det senaste halvåret.
Störst är tillväxten inom EU, medan produktionen har
bromsat i USA och vänts till nedgång i Nya Zeeland,
Australien och Argentina. Mjölkproduktionen i de fem
största exportregionerna steg under januari–mars
med 3,0 procent. Motsvarande siffra för sista kvarta
let 2015 var en ökning med 1,8 procent.
I Nya Zeeland har mjölkproducenterna under hela
den gångna säsongen pressats av låga mjölkpriser
och höga foderkostnader. Goda väderförhållanden
och fallande foderpriser har förbättrat situationen
under de senaste månaderna. Under januari–april
minskade landets mjölkproduktion med 0,9 procent.
Även i Australien har låga mjölkpriser pressat landets
mjölkproducenter. Situationen har även påverkats
negativt av höga foderkostnader, skadeinsekter och
djurhälsoproblem. Torka i delar av landet har dess
utom medfört begränsad vattentillgång. Landets
mjölktätaste områden har nyligen drabbats av skyfall
med kraftiga översvämningar som följd. Under årets
fyra första månader minskade den australiska mjölk
produktionen med 3,9 procent. Dairy Australias prog
nos för hela produktionsåret 2015/16 är en minskning
av mjölkvolymen med mellan 1 och 2 procent. För det
kommande produktionsåret 2016/17 är prognosen en

fortsatt minskad mjölkproduktion med ytterligare
1–2 procent.
Mjölkproduktionen i USA har en fortsatt stabil
utveckling. Antalet mjölkkor är i stort sett detsamma
som för ett år sedan. Tack vare relativt låga foderkost
nader har landets mjölkproduktion hittills i år ökat
med 1,0 procent. Den senaste prognosen för hela
2016 är en produktionsökning i USA med 1,5 procent.
Den argentinska mjölkproduktionen ökade under
2015 med 1,6 procent tack vare en stark utveckling
under hösten. Under inledningen av 2016 har dock
situationen åter försämrats. Under årets första fyra
månader föll den argentinska mjölkproduktionen
med drygt 8 procent. Stora regnmängder i delar av
landet under april har minskat mjölkproduktionen
ytterligare. Låga mjölkpriser och stigande foderpriser
ger en pressad lönsamhet för landets mjölkbönder.
Exportskatter och devalvering av landets valuta har
förstärkt problemen.
Även andra länder i Latinamerika har drabbats
av problem de senaste månaderna. Allvarliga över
svämningar har drabbat bland annat Uruguay som
hittills i år har minskat sin mjölkproduktion med 11
procent. Uruguay har också stora problem med att få
full betalning för sin mejeriexport till Venezuela, ett
land som är inne i en djup ekonomisk kris.

Förändring i mjölkinvägning hos de fem största mejeriexportörerna
Q1 2015–Q1 2016

%
15
10

2015

Q1

2016

Q1

Q2

Q3

Q4

5
0
-5

EU-28

USA

Källa: Eurostat, USDA, DCANZ, Dairy Australia, SAGPyA

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

NYA ZEELAND

AUSTRALIEN

ARGENTINA

Mjölkinvägningen hos de fem största mejeriexportörerna steg första kvartalen i år med
3,0 procent. Första kvartalet 2015 sjönk mjölkvolymen med 0,2 procent.
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EU:s mjölkinvägning april 2015 – mars 2016
(jämfört med 2014/2015)
För hela EU är förändringen + 4,0 %

+ 10 % <

EU:s totala mjölkinvägning ökade med 4,0
procent under perioden april 2015–mars 2016.
Mest har mjölkinvägningen ökat i Irland och
Beneluxländerna med en uppgång på 10–20
procent. Ökningen accelererade under början
av 2016, men en dämpning har noterats under
april månad, bland annat i Irland, Danmark
och Polen.

+ 5–10 %
+ 3–5 %
+ 0–3 %
- 0–3 %
-3%>
Källa: Eurostat

EU. Det ökade globala utbudet beror i första hand på
en kraftigt ökad mjölkproduktion inom EU. Den 1 april
2015 upphörde EU:s mjölkkvotssystem som funnits
sedan 1984. Trots låga mjölkpriser har EU:s samlade
mjölkproduktion ökat med 4 procent under den första
tolvmånadersperioden utan mjölkkvoter. Mjölkpro
duktionen har ökat mest i Irland, Belgien, Luxemburg
och Nederländerna, med en ökning på mellan 10 och
20 procent. I sex EU-länder har mjölkproduktionen
minskat. Under första kvartalet 2016 steg EU:s mjölk
produktion med hela 5,9 procent. Ökningen avtog
dock något under april månad, bland annat i Irland,
Danmark, Polen och Belgien. Preliminära siffror för
april 2016 visar på att EU:s mjölkproduktion då ökade
med drygt 2 procent. Fortfarande ökar Nederländer
na, Tjeckien och Luxemburg stort.

2016 har landets mjölkinvägning dock minskat med
1,3 procent. Under årets första tre månader ökade
mjölkproduktionen mest i Västmanlands, Uppsala
och Gävleborgs län, medan minskningen var störst
i Värmlands, Norrbottens och Västerbottens län.
Mjölkavkastningen har hittills i år ökat med 1,3 pro
cent jämfört med 2015. I april fanns det 4 030 aktiva
mjölkföretag. På ett år har 265 mjölkföretag lagts ned,
en minskning med 6,2 procent.
Under 2015 minskade den ekologiska mjölkinväg
ningen med 0,4 procent jämfört med året innan.
Under första kvartalet i år har den ekologiska mjölk
produktionen ökat med 1,4 procent och utgör nu 12,8
procent av den totala mjölkinvägningen.
Antalet 1:a inseminationer har de senaste 12 måna
derna (april 2015–mars 2016) minskat med 4,1 pro
cent. Under det senaste halvåret är nedgången 5,2
procent.

Sverige. Under 2015 ökade den svenska mjölkin
vägningen med 0,3 procent. Under inledningen av
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Mjölkföretagen

Lönsamheten inom mjölkproduktionen fortsätter att försvagas ytterligare och når i
juni bottennivåer som inte registrerats under de senaste 25 åren. Köttintäkternas
4,00
betydelse för lönsamheten ökar och efterfrågan för svenskt kött är ett litet men
Kr/kg mjölk
Utveckling mjölk minus foder plus slakt och livdjursintäkter
Källa: LRF Mjölk
betydelsefullt tillskott för mjölkföretagets lönsamhet i det pressade läget.
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Mjölk minus foder har fortsatt negativ utveckling. Sedan i mars har nettot backat ytterligare 20 öre per kg mjölk för ett typiskt
konventionellt mjölkföretag. Slakt- och livdjursintäktens betydelse för lönsamheten har ökat.

Lönsamhetsutvecklingen. I takt med att avräknings
priset för mjölk sänks ytterligare försämras mjölkföre
tagens lönsamhet allt mer. Utvecklingen av nettot mjölk
minus foder har nu nått sin lägsta nivå sedan 1990 då
LRF Mjölks statistik för mjölk minus foder inleddes.
Nettot för juni är 1,07 kr/kg konventionell mjölk vilket
är en försvagning med cirka 20 öre jämfört med i mars.
Det genomsnittliga nettot för perioden 1990 till 2016 är
cirka 1,50 kr/kg mjölk, noteringen har i juni 2016 legat
under genomsnittet i 20 månader i följd.
Priset på flera insatsvaror har hittills under denna
period legat på relativt låga nivåer men under våren
har priserna för el och diesel ökat vilket ytterligare
späder på den svaga lönsamheten. Internationellt
har priserna på soja ökat sedan i mars och priset på
vete och majs har ökat under de senaste veckorna. De
svenska kraftfoderpriserna har hittills inte stigit lika
mycket som de internationella råvarupriserna, troligen
kan det komma ytterligare prishöjningar som en effekt
av den starka uppgången på soja och andra råvaror.
Nettot mjölk minus foder för det typiska ekologiska
mjölkföretaget har också försämrats under de senas
te månaderna som en följd av att det konventionella
mjölkpriset sjunkit. I juni var nettot 1,95 kr/kg mjölk för
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ett typiskt mjölkföretag med ekologisk mjölkproduk
tion, vilket är 20 öre/kg mjölk lägre jämfört med i mars.
Mjölkintäkt. Det genomsnittliga konventionella mjölk
priset i Sverige har under våren och försommaren fort
satt att backa. I juni är det genomsnittliga mjölkpriset
2,45 kr/kg konventionell mjölk och 3,95 kr/kg mjölk
för ekologisk mjölk vilket är en sänkning med cirka 25
öre/kg respektive 20 öre/kg mjölk jämfört med i mars.
Senast mjölkpriset var på en sådan låg nivå var år 1984
enligt LRF Mjölks statistik.
Foder. Under våren har indikatorn för internationellt
foderpris ökat, mellan mars och juni steg priset på
indikatorn med cirka 30 procent. Indikatorn utgörs av
70 procent majs och 30 procent sojaböna. Prisuppgån
gen började i mars och den drivs främst av priset på
sojabönor och sojamjöl som ökat med cirka 30 procent
under denna tidsperiod. Priset är nu i början av juni
motsvarande cirka 3 500 kr/ton, i mars var priset cirka
2 600 kr/ton.
Dåligt skördeväder har påverkat såväl kvalitet som
kvantitet i Argentina och Brasilien, som är två viktiga
exportländerna när det gäller soja. Att prisuppgången
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Prisutveckling livkalv och slaktko
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av majs i USA ser enligt prognosen bra ut, men på sam
ma sätt som för soja och vete finns en osäkerhet när

nu fortsätter tros bero på osäkerhet kring hur väder
fenomenet La Niña kommer att påverka årets kom
mande skörd i USA. En torr och varm sommar till följd
av La Niña kan komma att begränsa skörden vilket
marknaden nu förbereder sig på.
För andra fodermedel syns inte samma prisuppgång
som för soja, dock har priset för majs och vete under
juni ökat. Priserna på vete har stigit både i USA och
Europa under början av juni. Men det finns mycket vete
i lager globalt jämfört med tidigare år och prognosen
för veteproduktionen 2016/2017 ligger också på en
hög nivå enligt FAO. Det är osäkerheten för kommande
skörd tillsammans med ökad efterfrågan som tros ligga
bakom den senaste tidens prisuppgång på vete.
Majspriserna har också rört sig uppåt under den
senaste månaden, cirka 10 procent sedan i början av
maj. Likt vetet så finns ett stort utbud och produktio
nen förväntas ligga på en hög nivå under kommande
säsong. Trolig orsak till prisuppgången är hög efter
frågan drivet av priset på olja och export. USA exporter
ar stora volymer till bland annat Kina. Det ökade priset
på olja påverkar efterfrågan av etanol vilket i sin tur
driver efterfrågan och pris på majs. Sådd och uppkomst
Internationellt foderpris

Källa: CBOT
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NETTO NÖT - FODER

det gäller kommande sommars eventuella värme och
torka vilket delvis återspeglas i priset redan nu.
Årets svenska vallskörd har inletts och resultaten
ser överlag bra ut, analyserna visar preliminärt goda
nivåer av protein, dock aningen lägre energi. Vallfodret
och det hemmaproducerade fodrets kvalitet är alltid
betydelsefullt för mjölkföretagens lönsamhet. I år ännu
mer viktigt på grund av det pressade lönsamhetsläget
och en eventuell uppgång av kraftfoderpriset som ett
resultat av högre råvarupriser. Priset på handelsgödsel
är fortfarande relativt lågt och för de mjölkföretag som
har utrymme att påverka kommande skördar, så finns
det möjlighet att utnyttja det låga handelsgödselpriset
för att säkerställa kvalitet och kvantitet.
Slakt och livdjursintäkter. Under de senaste två åren
har slakt- och kalvpriserna haft en positiv utveckling,
priserna har ökat med cirka 40 procent mellan juli
2014 och juni 2016. Priset för livkalv av mjölkras är i
juni 34 kr/kg och priset för slaktko klass O3 är 40 kr/kg.
Slakt och livdjursintäktens betydelse för mjölkföretaget
har därmed ökat och för ett typiskt mjölkföretag mots
varar intäkten idag cirka 60 öre/kg mjölk, motsvarande
siffra var 2006 cirka 35 öre/kg mjölk. Ökad efterfrågan
på svenskt kött och ökad lönsamhet i nötköttsproduk
tionen påverkar priserna på slakt och livdjur i positiv
riktning.
Prisutvecklingen är fortfarande god och lönsamhe
ten i nötköttsproduktionen ökar enligt LRF:s kött
rapport som redovisar nyckeltalet ”nöt minus foder”.
Det är viktigt för mjölkföretagen att säkerställa kvalitet,
leverans och pris i varje affär, det gör skillnad.

Indikatorn för
internationellt
mjölkpris ökar.
Sojapriset
är det mest
bidragande
orsaken men
även majs
och vete har
under juni 2016
ökat på de
internationella
börserna.

Källa: IFCN, Dairy Report 2015
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Fördjupning: Kina
Kina är världens folkrikaste land och samtidigt världens fjärde största producent av
mjölk. Under 2015 producerade landet totalt drygt 37 miljarder kg komjölk, vilket
motsvarar 5,6 procent av den globala mjölkproduktionen. I landet finns det cirka
1,8 miljoner mjölkbönder som tillsammans har 15 miljoner mjölkkor.
Kina har ett antal riktigt stora mjölkgårdar, men de små
mjölkbesättningarna dominerar. Den genomsnittliga
mjölkgården har 8 mjölkkor. En genomsnittlig kinesisk
mjölkko producerar 2 500 kg mjölk per år. På senare år
har Kina utnyttjat avelsframsteg i andra länder genom att
importera livdjur, i första hand från Australien. Det se
naste året har även livdjur från Chile köpts in. Kostnaden
för att producera mjölk i Kina är hög och mjölkpriset har
stigit med i genomsnitt 10 procent per år under perio
den 2009–2014. De senaste två åren har mjölkpriset
stabiliserats på en nivå kring 3,50 CNY per kg mjölk (3,1
procent fett och 2,8 procent protein), vilket motsvarar
4,30 SEK per kg mjölk.
I takt med Kinas snabba ekonomiska utveckling och
ökade urbanisering har befolkningen successivt ändrat
sina konsumtionsmönster vad gäller livsmedel. 1991
utgjorde kategorin Mejeri & Ägg, enligt National Geo
graphics, 10 procent av landets livsmedelskonsumtion.
2011 hade andelen för Mejeri & Ägg ökat till 17 procent.
Kinas mejeriindustri är relativt koncentrerad där de
tre största aktörerna har 44 procent av marknaden.
75 procent av den producerade mjölken levereras till
mejerier. Av landets totala mjölkråvara används 65
procent till olika flytande mjölkprodukter. 2015 var per
capita-konsumtionen av flytande mjölkprodukter 18,5
kg. 20 procent av konsumtionen består av färsk mjölk,
medan resterande konsumtion utgörs av UHT-mjölk och
yoghurtprodukter. Konsumtionen av flytande mjölkpro
dukter ökade 2012–2015 med i genomsnitt 10 procent

per år. Prognosen för 2016–2018 ligger kvar på en årlig
ökning kring 10 procent.
Kina är världens största importör av mejeriprodukter
och efterfrågan ökar snabbare än vad landets mjölkpro
duktion gör, vilket gör landet mycket importberoende.
Landets import utgör 15 procent av den globala handeln
med mejeriprodukter. Importvolymerna har stadigt
ökat under många år. Från hösten 2014 till hösten 2015
minskade dock Kinas mejeriimport. Orsaken sägs vara
ökad inhemsk mjölkproduktion och stora produktlager.
Hittills i år har importen åter ökat, framför allt importen
av flytande mjölkprodukter. Även om Kina importerar
allt mer flytande mjölkprodukter utgjorde importen av
dessa endast 1,6 procent av den totala konsumtionen
under 2015. Importen av flytande mjölkprodukter
domineras av produkter från EU, som förra året stod för
66 procent av importen. Tyskland, Frankrike och Italien
står för 84 procent av importen av flytande mjölkpro
dukter från EU. För övriga mejeriprodukter är Nya Zee
land den största aktören. Ungefär hälften av importen av
ost- och skummjölkspulver kommer från Nya Zeeland.
För helmjölkspulver och smör ligger andelen på 90–95
procent. Kinas totala import av mejeriprodukter under
2015 motsvarar en mjölkmängd på 6,5 miljarder kg.
Under de senaste tre åren har den kinesiska efter
frågan i genomsnitt varit 10 miljarder kg större än
landets egen mjölkproduktion, enligt Euromonitor. Fram
till 2018 beräknas underskottet på den kinesiska mark
naden öka till 20 miljarder kg mjölk.
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