INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor

“EU Agricultural Outlook” - lite av
varje för inkomst, marknad och miljö
EUs livsmedelsproduktion har klarat Covid
19-krisen väl och sektorn har fått nytt politiskt ljus riktat mot sig.
Den ses som en viktig
del av det europeiska
samhället och får nya
önskemål och krav riktade mot sig från konsumenter och väljare.
Detta konstaterade Kommissionen när man i december publicerade 2021
års utblick över jordbruksmarknaderna på medellång sikt.
Den mångårige direktören på generaldirektoratet för jordbruk Haniotis
Tassos konstaterade på
den konferens som presenterade rapporten att
det nog varit den svåraste
outlook-rapporten hittills
för Kommissionen. Gjorda makroantaganden blir
väldigt snabbt föråldrade.
Och osäkrast som alltid är
oljepriset.
En miniresumé av
utblicken 2021 till 2031
skulle kunna lyda:
”Minskad jordbruksareal,
en skogsareal större än
jordbruksarealen 2031,
något krympande produktion av spannmål, relativt
kraftigt minskad export
av griskött, en 33 procent
större produktion av proteingrödor, en stark global
marknad särskilt för mejeriprodukter, men även för
kött, ett EU som behåller
sin ledarställning på den
globala mejerimarknaden
samt ett i EU stärkt mjölkpris.”

Om rapporten
Årets utblick har, precis
som förra året, namnet
“EU Agricultural Outlook
– for markets, income and
environment”* och täcker
in perioden 2021 till och
med 2031. De första åtta
rapporterna hade fokus
marknad och inkomster,
de två senaste ger också en
utblick för miljön.
Rapporten går igenom
marknadsutvecklingen för
samtliga viktiga produktionsområden inom unionen. Utöver detta skissas
två tänk om-scenarier. Ett
scenario undersöker vad
som skulle hända om EUs
medborgare minskar sin
fettkonsumtion med 30
procent. Det andra tittar
på vad som skulle hända
på marknaden om Kina
bestämmer sig för att bli
självförsörjande på kött och
mejeriprodukter.
Utblicken bygger på ett
antal makroekonomiska
antaganden från november
2021. Osäkerheten kring
utvecklingen bedöms större än någonsin och mest
osäkert bedöms utvecklingen för oljepriset.
Utvecklingen på
EU-marknaden är ingalunda isolerad från resten av
världen. För att täcka in
den globala utvecklingen
tar Kommissionen hjälp
av OECD/FAOs senaste
Agricultural Outlook som
uppdaterats med den senaste utvecklingen.
Utblicken är ingen
prognos utan bedöms mer
visa övergripande trender
på jordbruksmarknaden
som bedöms rimliga
utifrån en viss makroeko-

Makroekonomiska
antaganden
• Världsekonomin börjar sin återhämtning från
Corona-pandemin 2021
och den årliga tillväxten
stabiliserar sig runt 2,7
procent 2031.
• EUs ekonomi har återhämtat sig 2023.
• EUs inflation stabiliserar sig på 1,9 procent
2025 (4,9 % i november
2021).
• Euron väntas stärkas
något.
• Oljepriset bedöms
stiga från 67 dollar/fat
2021 till 80 dollar/fat
2031.

nomisk utveckling och
där redan beslutad och
iscensatt ny politik är med
i bedömningen. Hänsyn är
exempelvis inte tagen till
den senaste CAP-reformen,
inte heller till Kommissionens hållbarhetsinitiativ
Green Deal, Farm to Fork
och Fit for 55. Och för
handeln gäller att enbart
de avtal som beslutats och
tillämpades i november
2021 är med i analysen.
Jordbruksarealen minskar och skogsarealen ökar
EUs skogsareal har vuxit
under lång tid. Bedömningen i årets Agricultural
Outlook är att skogsarealen under de kommande
tio åren fortsätter att växa
och når 161, 4 miljoner
hektar 2031. Detta ”tack
vare den roll skogen spelar
i klimatutmaningen” konstateras i rapporten.
EUs areal med jordbruksgrödor och vall
väntas istället minska något
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under perioden och ge en
jordbruksareal på 160,5
miljoner ton 2031. Bakgrunden är lägre skördar
som gör marginaljordar
mindre attraktiva, brist på
generationsskiften samt
konkurrens om marken till
just skog och men också
städernas utbredning.
Efterfrågan på ekologiska jordbruksgrödor bedöms fortsätta att växa och
omställningstakten från
konventionellt till ekologiskt bedöms fortsätta som
under perioden 2014-2019.
Spannmål
Framförallt är det minskad
spannmålsareal som leder
till en något minskad planterad åkerareal. Spannmålsarealen väntas minska
med 2,8 procent och land
a på 51,2 miljoner hektar
2031. Förutom minskad
areal bedöms avkastningen
för vete och korn att sjunka
Forts på sidan 3
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VM-Index 2021: Starkt stigande priser på jordbruksprodukter och insatsvaror
LRFs världsmarknadsprisindex stärktes kraftigt på alla varor under
2021 i pandemins efterdyningar. LRF Totalindex
låg i december 2021 på
all-time-high. Insatsvaror steg betydligt mer
än jordbruksprodukter
vilket sänkte lönsamheten för jordbruksföretag.
Ökad efterfrågan och
utbudsstörningar
Priserna på råvaror som till
exempel råolja och livsmedel föll kraftigt under
pandemins inledning 2020
till följd av stora efterfrågebortfall som orsakades
av globala nedstängningar.
En expansiv finanspolitik
i stora delar av världen för
att stödja och återhämta
ekonomierna ledde till
ökad likviditet med stigande global efterfrågan och
stigande tillgångsvärden
som drev upp priserna.

Flaskhalsar i produktionen
gav utbudsstörningar och
stigande priser samtidigt
som geopolitiken ledde till
stigande priser på energi.
Under 2021 steg LRFs
Totalindex med 30 procent
där 21 procent beror på
stigande FAO -index och
9 procent på kronans försvagning gentemot dollarn.
Under året steg animalierna med 27 procent och
vegetabilierna med 34
procent. Både animalieoch vegetabilieindex låg i
december 2021 högre än
både 2007/2008 och 2011.
Se Figur 1.
Kraftiga prisökningar på
vegetabilier
Vegetabilieindex steg med
hela 34 procent under
2021. Det är socker och
vegetabiliska oljor som
ökade mest, 45 respektive
48 procent medan spannmålspriserna ökade med

LRFs världsmarknadsprisindex har omarbetats och baseras från och
med 2014 på FAO¹ Food Price Index och bygger på globala priser för
produktslagen kött, mejeri, spannmål, vegetabiliska oljor och socker.
För att belysa hur den internationella prisutvecklingen påverkar det
svenska jordbruket har indexet räknats om till svensk valuta. Vidare
vägs det slutliga indexet så att det motsvarar den svenska produktionens värdemässiga andelar. I LRFs index väger animalier tyngre medan spannmål och socker väger tyngre i FAOs index. Basår är 2010.

31 procent. Se Figur 2. Priserna ökade kontinuerligt
under 2021 med undantag
av en kort prisdipp för
oljor och spannmål under
sommaren.
Bakomliggande orsaker
till de kraftiga prisökningarna på vegetabilier är
stigande priser på energi
som el, olja och gas vilket
leder till ökad efterfrågan
på biodrivmedel och därmed också till ökade priser
på vegetabilier. Ökade
dieselpriser påverkar också
kostnadsbilden i jordbruksproduktionen och bidrar
ytterligare till högre priser.

Figur 2. Vegetabilier. Prisindex 2014-2016 = 100

Vidare har det under året
förekommit utbudsstörningar hos palmoljeproducerande länder, bland
annat Malaysia, till följd av
brist på gästarbetare i pandemins spår. Spannmålspriserna steg under andra
halvåret främst till följd av
lägre skördar än väntat i
bland annat Australien och
Ryssland.
Kraftiga prisökningar på
animalier
LRFs animalieprisindex,
som är en sammanslagning
av köttindex och mejeriindex, steg under 2021, totalt

Figur 3. Animalier. Prisindex 2014-2016 = 100
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med 27 procent. Såväl kött
som mejeripriserna steg
med 27 procent. Se Figur 3.
Köttpriserna har nu
återhämtat sig till samma
prisnivå som före pandemin medan mejeripriserna
stigit till historiskt höga
nivåer under 2021. På mejerimarknaden ser vi stigande
priser främst till följd av
begränsat utbud från såväl
Europa som Oceanien samt
stigande importefterfrågan
under hösten. Priserna har
stärkts på såväl mjölkpulver
som smör medan ostpriserna legat mer stabilt.
Under året har vi sett
stigande priser på nöt-,
fårkött och kyckling medan
priserna på griskött har
försvagats till följd av främst
minskad importefterfrågan
från Kina. Den fallande
efterfrågan beror på att
Kina, efter utslaktning av
sin egen grisproduktion
på grund av afrikansk

svinfeber (ASF), nu bygger
upp sin egen produktion
igen och därmed minskar
importen.
Rusande priser på gödning
Dieselpriset², som rasade
under 2020 till följd av
pandemin, steg med 80
procent sedan årsskiftet
fram till oktober. Under
årets sista två månader
föll dieselpriset tillbaka
med 7 procent. Se Figur
4. Sammantaget ökade
dieselpriset med 69 procent
under 2021. Historiskt ligger dieselpriserna i paritet
med pristoppen 2011-2014
medan foderpriset ligger
på all-time-high. Foderpriserna steg med 31 procent
under 2021.
Under hösten har elpriserna stigit i Europa, vilket
har sin bakgrund i nedläggning av kärnkraftverk och
därmed ett ökat beroende
av sol, vind och naturgas

på kontinenten. Stigande
naturgaspriser drar med
sig priserna på gödning.
Utbudet på naturgas kontrolleras i stor utsträckning
av Ryssland som använder
det som ett geopolitiskt
påtryckningsmedel.
Gödningspriserna
tredubblades under 2021.
Under september-november begränsade till exempel
gödningsföretaget Yara sin
produktion av ammoniak
med 30 procent på sina
europeiska anläggningar på
grund av de höga naturgaspriserna till förmån
för anläggningar utanför
Europa.
Sammantaget har de
globala priserna på insatsvarorna stigit mer än priserna på jordbruksprodukter
vilket sänker lönsamheten
för jordbruksföretag i hela
världen.

¹FAO = Food and Agriculture
Organization of the United
Nations
²Det dieselpris som avses är
det internationella helt utan
skatter och andra pålagor
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se

Forts från sidan 1
till följd av bland annat
ökad ekoproduktion och
mer begränsat utbud av
växtskyddsmedel. För majs
bedöms EU ha potential
till ökad avkastning. Den
nedåtgående trenden för
vete och korn bedöms bara
delvis vägas upp av ökad
odling av havre och råg.
Efterfrågan på foder
från jordbruksgrödor beräknas minska på grund av
minskat antal djur för produktion av gris-och nötkött
samt mjölk i EU de kommande tio åren. Ekologisk
mjölkproduktion, ytterligare extensifiering och diversifiering väntas öka andelen
proteinfoder som kommer
från gräs. Foderpriserna
bedöms fortsätta att stiga
mot 2031. Prisuppgången
drivs på av högre priser på
energi och gödselmedel.
I den globala handeln
bedöms EUs spannmål förbli konkurrenskraftig. Dock
väntas stark konkurrens
från andra stora aktörer

såsom Svartahavsregionen,
vilket bedöms leda till minskad marknadsandel för EU
på en växande exportmarknad.
Oljeväxter
EUs oljeväxtareal väntas
nå en högsta nivå på 11,3
miljoner hektar 2026 för
att sedan vika av nedåt och
i slutet av analysperioden
landa på 10,7 miljoner
hektar. Det innebär en
arealökning på 1 procent
under den kommande
tioårsperioden.
Utvecklingen för EUs
produktion av raps- och solrosfrö präglas av minskad
efterfrågan på foder och
olja. Odlingen av sojaböna
väntas istället öka för att
möta ökad efterfrågan på
GMO-fria sojabönor till humankonsumtion men även
till EUs växande ekologiska
mjölkproduktion.
Avkastningen föroljeväxterna väntas öka i långsam
takt. För raps väntas avkast-

ningen avta på grund av
att grödan är mer känslig
för klimatförhållanden
och även utsatt för sjukdomstryck och skadedjur
samtidigt som växtskyddsmedlen är mer begränsade.
Utifrån dessa antaganden väntas EUs rapsproduktion ligga kvar på dagens
nivå, medan produktionen
av solros och soja väntas
öka med 15 respektive 29
procent över perioden.
Proteingrödor
För proteingrödor beräknas den odlade arealen i
EU öka med 19 procent
under perioden. Grödorna
fortsätter locka intresse för
sina positiva odlingsegenskaper och marknadsutsikter. Avkastningen förutspås
öka med 14 procent. Produktionen väntas öka med
33 procent för att 2031
nå 5,2 miljoner ton. EUs
konsumtion väntas växa
med 14 procent jämfört
med 2021 och landa på 5,6

miljoner ton.
Mejeriprodukter
EU fortsätter vara världens
största exportör av mejeriprodukter!
EUs mjölkproduktion
bedöms växa någonstans
mellan Nya Zeelands 0,2
procent och USAs 1,2 procent. Tillsammans väntas
dessa tre stå för 13 procent
av tillväxten fram till 2031.
Den stora tillväxten väntas
ske i världens utvecklingsländer, särskilt Indien och
Pakistan.
Ökad produktion av
skummjölkspulver drivs av
ökad exportefterfrågan,
medan produktionen av
vasslepulver och helmjölkspulver drivs av ökad EU-inhemsk användning.
Vid utblickens slut 2031
bedöms en ökad efterfrågan på mjölkprotein och
fortsatt högt värdesättande
av mjölkfett att driva på
utvecklingen mot ett stärkt
pris på mjölkråvaran.
Forts på sidan 4
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Forts från sidan 3
Fokus på etik, säkra
livsmedel och hälsa är
enligt Agricultural Outlook skälen till varför
marknaden för ekologiska
mejeriprodukter växer.
EUs ekoproduktion väntas
gå från 3,5 procent till 8
procent av mjölkinvägningen från 2019 till 2031.
Utvecklingen innebär att
antalet ekologiska mjölkkor
behöver fördubblas. En
ökad efterfrågan globalt
på produkter från ekologisk mjölk väntas kunna
innebära nya möjligheter
för europeiska ekologiska
mejeriprodukter också på
exporten.
Kött
EUs produktion och
konsumtion av kött väntas
krympa något eller som i
fallet fågelkött se en lägre
tillväxttakt. EUs betydelsefulla export av griskött väntas minska som konsekvens
av minskad efterfrågan från
Kina.
Hållbarhet med dess
miljömässiga, ekonomiska
och sociala mål kommer att
spela en allt större roll på
EUs köttmarknad för både
konsumenter som produ-

center förutspår Agricultural Outlook. Och även
om innovation, ny teknik
och utveckling på gårdarna
mot effektivare och mer
miljövänlig produktion ser
Kommissionen en utmaning när det gäller investeringar.
Samtidigt väntas konsumenterna mot bakgrund
av miljö- och klimat i ökad
grad bry sig om produktionssätt och ursprung
när det gäller kött. Även
andra faktorer vägs in i
konsumenternas val, allt
ifrån hälsa (kött eller annat
protein) till bekvämlighet
finns med och då kan et
handla om mer berett kött
och mindre färskt. Och
inte sällan handlar det om
delvis motstridiga trender.
Kommissionen är oklar
på hur förslaget om att
säkerställa att produkter
på EU-marknaden inte
kan kopplas till avskogning
kan komma att påverka
EUs köttproduktion. Här
finns ett viktigt beroende
till flera av de produkter
som kommer att påverkas.
Soja och palmolja är båda
ingredienser i foder.
Andra marknadsfunderingar är att labbkött inte

väntas bli en konkurrent
till traditionellt kött de
kommande tio åren. Det
bedöms inte ha acceptans
hos europeiska konsumenter och är för dyrt. När det
gäller växtbaserat ”kött”
var denna marknad 2020
cirka 1 procent. Segmentet
väntas växa men kommer
att vara en mycket liten del
av EUs köttmarknad.
Drivkrafterna på den
globala köttmarknaden
den kommande tioårsperioden är fortsatt ökad produktion, konsumtion (+1,4
procent /år) och växande
importefterfrågan. Den
största ökningen i importefterfrågan kommer från
världens utvecklingsländer
mot bakgrund av växande
befolkningar och stärkta
inkomster. En stor del av
efterfrågan tillfredsställs
med ökad inhemsk produktion i de växande marknaderna, men 3,4 miljoner
ton, framförallt fågelkött,
bedöms behöva importeras
för att sluta gapet mellan
behov och produktion.
Denna globala utveckling bedöms endast
i begränsad utsträckning
komma att gynna EU.
Fågelkött bedöms se en

viss exportökning. Även
för nötkött ökar exporten
något under perioden
(+0,6 procent/år). Detta
tack vara ökad import från
redan upparbetade europeiska marknader. Exporten
av levande djur minskar på
grund av minskad efterfrågan från Turkiet och
bedöms ersättas med ökad
export av kött. När det
gäller exporten av griskött
faller den tillbaka på grund
av att Kina väntas 2026 ha
repat sig från sina stora utbrott av Afrikansk svinpest.
Det stora beroendet av
den kinesiska marknaden
gör att förändrat importbehov där får mycket stora
konsekvenser för europeisk
export.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
*Kommissionens marknadsanalys på medellång sikt har
genomförts som ett samarbete
mellan EUs generaldirektorat
för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI) samt the
Joint Research Centre (JCR)
men där DG AGRI är ansvarigt för innehållet.

Köttpriser 2031
Griskött: Uppåt tom 2025 sedan svag nedgång och 1500 euro/ton 2031.
Nötkött: Följer världsmarknaden, tryck nedåt i början pga ökad fyllda lager i Brasilien och Australien sedan starkt
efterfrågan och priser i storleksordningen 3700-3800 euro/ton 2031.
Fågelkött: Inledningsvis återhämtning från Covid-19 sedan svag uppgång för att nå 2000 euro/ton 2031.
Får och lamm: Priserna följer sin uppåtgående trend. Fortsatt stor skillnad i pris mellan EU och Oceanien.
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