INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor

Koljordbruk högt på agendan när
EU-kommissionen vill minska EUs
klimatutsläpp
EUs gröna giv, ”the
green deal”, är en
tillväxtstrategi för ett
klimatneutralt Europa
2050. Flera delar har
direkt koppling till jordoch skogsbrukets del i
att nå dessa mål. Dessa
sektorer är nämligen
unika i och med att de
är markbaserade sektorer som kan bidra med
att lagra in kol i marken
och därmed dels kompensera för sina egna
utsläpp. Och inte bara
det, förhoppningen är
att dessa sektorer även
ska kunna kompensera för andra sektorers
utsläpp.
Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen sitt
klimatpaket, ”Fit for 55”.
Klimatpaketet syftar till att
minska EUs utsläpp av växthusgaser med 55 procent
till 2030. Paketet omfattar
översyn av befintlig lagstiftning, men innefattar även
en del nya element. En
del handlar om LULUCF,
markanvändning och förändrad markanvändning
i skog och jordbruk. Där
ingår en målsättning om
att jord- och skogsbruk i sig
själva ska vara klimatneu-

trala 2035.
Vägen dit, utan att
äventyra livsmedels- och
biomassaproduktionen ser
EU-kommissionen bland
annat går via koljordbruk.
Dessutom kan koljordbruk
ge positiva effekter på flera
andra delar inom den gröna given såsom biologisk
mångfald, metanstrategi
(minska utsläppen av metangas), markskyddsstrategi
(förbättra jordhälsa och
öka humushalten i jorden)
samt den handlingsplanen för cirkulär ekonomi.
Med koljordbruk menas
åtgärder inom jord- och
skogsbruk som binder kol i
marken. EU-kommissionen
publicerade i december
2021 en strategi för hållbara kolcykler. Där ingår
att hitta åtgärder för att
ökat upptaget av koldioxid
i marken med 20 procent
samt att minska utsläppen
av de andra växthusgaserna (metan och lustgas)
med 20 procent. Åtgärder
som identifierats för att
binda kol är bland annat
återvätning av dränerade
mulljordar (peat lands),
återbeskogning, förbättrad
markskötsel, ”agroforestry”,
kollagring av produkter.
För att minska utsläp-
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pen av metan och lustgas
anses effektivare användning av gödsel, anaerobisk
jäsning, fodertillsatser samt
avel vara effektiva åtgärder.
Dessutom vill EU-kommissionen skapa en kolmarknad. På denna kolmarknad
ska jord- och skogsbruk
kunna erbjuda möjligheter
att mot betalning lagra
in kol. Det verkar finnas
likheter med hur dagens
system för handel med
utsläppsrättigheter fungerar. Under 2022 kommer
EU-kommissionen att ta
fram en certifieringsmodell
och en standard för hur
inlagring av kol ska ske och
en gemensam beräkningsmodell.
När det gäller de
specifika åtgärderna ser
EU-kommissionen ett behov av att även den gemensamma jordbrukspolitiken
används som ett verktyg
för att hjälpa lantbrukarna
att anamma mer av dessa
åtgärder i jordbruket.
Systemet och tankarna
är dock ännu in sin linda
och många frågor återstår, framförallt vad gäller
affärsmodellen. Hur ska en
sådan se ut, vilka är finansiärerna, hur säkerställs att
bonden inte görs ansvarig
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ifall klimatkatastrofer eller
andra situationer gör att till
exempel en vall måste brytas och det inlagrade kolet
riskerar att komma ut i
atmosfären. Här finns både
utmaningar och möjligheter som såväl näringsliv som
politiker och myndigheter
får fördjupa sig i.
Ingrid Rydberg
ingrid.rydberg@lrf.se

Livsmedelsexporten till Ryssland kvar på nivån 2013
Den svenska exporten
av jordbruksprodukter
och livsmedel till Ryssland ligger till värde
kvar på ungefärligen
samma nivå som innan
Ryssland införde sitt
importförbud 2014. Den

har förvisso stagnerat
men också strukturerats om för att anpassa
sig till embargot.
Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel
till Ryssland är liten. Ex-

porten totalt sett uppgick
år 2020 till 97,7 miljarder
kronor. Av detta värde var
881 miljoner kronor export
till Ryssland.
Exporten bestod huvudsakligen av ”Diverse
livsmedel”, vilket innebär

bearbetade livsmedelsprodukter av olika slag. Här
ryms bland annat export
av margarin och annat
matfett, som år 2020 låg på
300 miljoner kronor och
Forts på sid 2
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Forts från sid 1
och sannolikt är den största
enskilda posten. Sverige
exporterade vidare soppor
och såser för 75 miljoner
kronor inom samlingsnamnet ”Diverse livsmedel”.
Även inom området ”Oljor
och fetter” har Sverige
export till Ryssland. Tobak
och kaffe är andra mindre
exportprodukter.
Importen från Ryssland
samma år var ungefär hälften så stor och dominerades av djurfoder.
En blick tillbaka på den
svensk-ryska handeln innan
det ryska importembargot
2014 är det ingen större
skillnad sett till värdet på
exporten. Den svenska

exporten 2013 låg på 861
miljoner kronor. Dock kan
man se att exporten inom
området ”Oljor och fetter”
minskat och att exporten av
spannmål och varor därav
ökat. ”Diverse livsmedel”
var även innan embargot
en stor del av den svenska
exporten till Ryssland. Köttexporten har gått från cirka
81 miljoner kronor 2013 till
nästan noll 2020.
Produktomfattningen av
dagens export styrs av hur
embargot är utformat, men
sett till den svenska exportmixen har Sverige klarat
det ryska embargot relativt
väl. Krisen 2014 påverkade svenskt jordbruk mer
genom konsekvenserna i

stort på EU-marknaden,
när stora Rysslandsexportörer förlorade en viktig
marknad, och mindre av direkta avbräck i den svenska
exporten.
Importen från Ryssland
dominerades också den
innan embargot av djurfoder och var ungefär lika
stor som 2020.
Alltid när det gäller
Sveriges handel med
jordbruksprodukter och
livsmedel är det viktigt att
se till hela EU. EU är världens största exportör och
importör av jordbruksprodukter och livsmedel. Det
de stora EU-exportörerna
inte kan exportera stannar
på EU-marknaden och ris-

kerar sänka priserna. Hur
det går för Danmark att
sälja griskött och mejeriprodukter samt för Irland att
sälja nötkött och mejeriprodukter blir förenklat viktigt
också för svenska bönder.
I fallet Ryssland har nog
det värsta i handeln med
jordbruksprodukter och
livsmedel redan hänt. Men
ytterligare begränsningar
av handeln skulle drabba
enskilda producenter och
exportörer av vissa beredda
livsmedel som margarin
och annat matfett, soppor
och såser med mera.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Ryssland ersatt med andra marknader i EUs export
av jordbruksprodukter och livsmedel
Rysslands importstopp
mot EU med flera länder
i augusti 2014 fick
stora konsekvenser på
EU-marknaden när det
infördes 2014. Idag är
unionen mindre beroende av Ryssland för sin
handel med jordbruksprodukter och livsmedel.
Men fortfarande riskerar
enskilda exportörer att
drabbas vid utökade
handelsrestriktioner.
Ryssland har sedan 2014
ett importembargo mot EU
med flera västliga handelspartners, det vill säga
ett förbud mot import av
många livsmedel, dock inte
alla.
Den 7 augusti 2014
införde Ryssland import-

stopp för ett stort antal
jordbruksprodukter och
livsmedel från länder som
infört ekonomiska sanktioner mot landet i samband
att Ryssland i strid med
internationell rätt annekterat Krimhalvön. Länderna som drabbades av de
ryska handelsembargot mot
jordbruks-och livsmedelsprodukter var framförallt
EU men även USA, Kanada, Australien och Norge.
Importstoppet var sagt att
gälla i ett år, men ligger
fortfarande kvar.
2014-embargot omfattade produkter som
innehöll mjölk, fisk, fruktoch grönsaker samt samtliga köttslag. Påverkan på
EU-marknaden var stor.
I EUs fall eliminerades

halva exporten till Ryssland
mellan åren 2013 och 2015.
Ryssland var vid tidpunkten
unionens enskilt största
exportmarknader efter
USA. Idag intar Ryssland
sjätteplatsen.
Vissa länder drabbades
särskilt hårt, hit hör bland
annat länderna i Baltikum
och Finland. Krisen ledde
till att EU-kommissionen
inledde att mer systematiskt
arbete för att öppna nya
marknader och näringslivet gjorde vad man kunde
för att styra om sin export,
men i det korta perspektivet blev krisen mycket
kännbar.
När vi nu är där igen,
med ökad risk för ytterligare handelsstörning på
grund av en geopolitisk

kris, med Ryssland och
Ukraina i centrum, har
EUs handel repat sig något
genom export av andra
produkter. Ett krig får självfallet stora konsekvenser på
många plan, även ekonomiska. Men de övergripande konsekvenserna på
EU-marknaden utav ytterligare handelsrestriktioner
i ett snävare perspektiv får
bedömas mindre stora. Enskilda exportörer kommer
självfallet att påverkas, men
totalt sett har EU minskat
sitt beroende till Ryssland i
just denna handel, annat är
det med energi och gödselmedel.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Nationella planer för genomförandet av CAP
Nästan alla medlemsländer har nu skickat in
sina nationella strategiska planer för genomförandet av EUs gemensamma jordbrukspolitik
(CAP) till EU-kommissionen.
Deadline var egentligen
den 31 december 2021,
men inrikespolitiskt läge i

vissa länder – till exempel
Tyskland som nyligen bytt
regering – har gjort att ett
antal länder blev försenade. Bulgarien, Rumänien
och Flandern i Belgien har
ännu inte skickat in sina
planer. Belgien är det enda
medlemslandet som har
två planer, en för Vallonien
och en för Flandern.
Jordbrukskommissi-
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onär Wojciechowski har
uttalat att godkännandet
av planerna kan dra ut på
tiden. EU-kommissionen
har sex månader på sig
att godkänna planerna.
Sexmånadersklockan slutar
ticka när kommissionen
ställer formella frågor till
medlemsländerna i form
av ”observation letters” och
startar igen när de fått svar.

De länder som skickade in
sina planer i tid, däribland
Sverige, beräknas få frågor
i månadsskiftet mars – april
och ett rimligt antagande
är att dessa planer kan godkännas i september – oktober i år. Nya CAP-regler ska
börja gälla år 2023
Sofia Björnsson
sofia.bjornsson@lrf.se

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
700

Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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Noteringen för griskött avser den danska marknaden.

Genomsnittlig kurs		
2022
Jan 2022		

Aktuell kurs
22 feb 2022

8,58
10,14

9,39
10,63

9,14			
10,35			

Inhemsk marknad, vecka 8		
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
8,10		

SEK/kg
11,57

Källa: Riksbanken, Danish Crown

EUs gasberoende en försörjningsutmaning
”Gödselmedel och mat:
nästa spänningspunkt
mellan EU och Moskva”*, var rubriken när
kolumnisten John Dizard
i Financial Times förra
lördagen, den 12 februari, kommenterade
det faktum att ryska
EuroChem Group lagt
ett bindande bud om att
köpa Borealis tillgångar
inom gödselmedel och
kemi, delar som nu ägs
av det österrikiska oljeoch petrokemiföretaget
OMV.
Dizard poängterar att det
nu har gått upp för europeiska myndigheter att unionens plågsamma beroende
av rysk naturgas är en risk
för EUs livsmedelsförsörjning. Och att situationen
riskerar förvärras av det

ryska företagets stärker sin
position på marknaden för
gödselmedel. En EU-tjänsteman ska ha konstaterat
man inte får något Nobelpris genom insikten att en
gödselsituation som denna
är ett hot mot Europas
livsmedelsförsörjning. Så
är det nog. Alldeles oavsett
nivån av insikt finns det
en stark vilja bland vissa i
Bryssel att möta hotet från
ytterligare stärkt ryskt inflytande på gödselmarknaden
med att utmana i frågan
genom konkurrensrättsligt
förfarande och genom
WTO när det gäller ryska
exportrestriktioner.
Skulle affären gå igenom blir EuroChem det
största gödselföretaget i
Europa, efter norska Yara.
Hemlandet för EuroChems
ledning och huvudsakliga

ägargrupp är Ryssland, ett
land som till och från, periodvis, tillämpar exportförbud. Man är just nu, fram
till den 1 april, inne i en
period med exportrestriktioner på ammoniumnitrat.
Dizard påminner i
sin krönika även om hur
mycket EUs lantbrukare
det senaste dryga året sett
priserna på naturgas och
gödsel stiga. Föga förvånande, menar Dizard, har
vissa avstått från att köpa
tillräckligt med gödselmedel för bibehållen skörd.
En del ser framför sig en
tioprocentig nedgång i EUs
matproduktion andra, mer
optimistiska, resonerar runt
en femprocentig sänkning.
Att på kort sikt ersätta
europeisk spannmålsproduktion med billig import
riskerar inte finnas bland

korten. Ryssland har sedan
månader tillbaka infört
exportrestriktioner även för
spannmål.
Att ta ryska import restriktioner för gödselmedel
till världshandelsorganisationen WTO eller utmana
Borealis försäljning av gödseldelen till EuroChem är
processer som skulle ta år.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
* Orginalrubrik: Fertiliser and
food: the next point of tension
between EU and Moscow
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EUs handel med gödsel
EUs försörjning med
gödselmedel är starkt
beroende av handel med
Ryssland. EU är nettoimportör av samtliga
viktiga näringsämnen
(kväve, fosfor och kalium) i den mineralgödsel
som används. Ryssland
är det avgörande viktigaste ursprungslandet.
2019 importerade EU färdiga mineralgödselprodukter
från sina, i sammanhanget,

EUs import av gödsel 2019 (näringsämne)
Kväve (N)
3,9 miljoner ton
Fosfor (P2O5) 1,9 miljoner ton
Kalium (K2O) 2,2 miljoner ton
EUs export av gödsel 2019 (näringsämne)
Kväve (N)
2,2 miljoner ton
Fosfor (P2O5) 0,5 miljoner ton
Kalium (K2O) 0,8 miljoner ton
tio viktigaste handelspartners till ett värde av 3 277
miljoner euro, enligt statistik från branschorganisatio-

nen Fertilizer Europe och
Eurostat. Importen från
Ryssland uppgick samma år
till ett värde av 1120 miljo-

ner euro.
Tittar man på enskilda
näringsämnen i gödseln
är EUs importberoende
sådant att importen står för
71 procent av konsumtionen för kalium, 66 procent
av konsumtionen av fosfor
samt 28 procent av konsumtionen av kväve.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Sveriges import av gödselmedel är starkt
beroende av Ryssland
Sveriges import av gödsel från länder utanför
EU uppgick 2021 till
830 miljoner kronor.
Importen från Ryssland
samma år landade på
521 miljoner kronor. Det
innebär att 63 procent
av Sveriges EU-externa
import av gödselmedel
kommer från Ryssland.

Och sett till den svenska förbrukningen kommer ungefär en femtedel från Ryssland.
Värdet av importen från
Ryssland har ökat i värde
med 44 procent från 2018
till 2021.
Sverige är precis som
resten av EU beroende av

import från Ryssland som
det ser ut idag. Produktionen inom EU skulle på sikt
kanske kunna öka vid ett
eventuella ytterligare handelsbegränsningar mellan
EU och Ryssland. Men det
är oklart hur den europeiska industrikapaciteten ser
u framåt.
Klart är dock det så att

den EU-interna produktionen idag i hög grad är
beroende av rysk gas och
riskerar att fördyras i händelse av utökad konflikt
runt Ukraina. Naturgas
står för cirka 80 procent av
kostnaden vid produktion
av europeisk kvävegödsel.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Sveriges import av gödselmedel (tusen kronor)
Ryssland
Totalt, tredjeland

2018
362 976
584 865

2019
447 819
669 062

2020
390 237
672 401

2021
521 127
830 158

Källa: Kommerskollegium
Ryssland har efter IPs pressläggning inlett en större invasion av Ukraina. Det finns anledning att återkomma till
konsekvenserna för svenskt och europeiskt lantbruk.
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