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Både tillförsikt och oro i USDAs analys
av läget på världens jordbruksmaknad
Det amerikanska jordbruksdepartementet,
USDA, publicerade den 6
april en analys av världens jordbruksmarknader
mot bakgrund av kriget i
Ukraina och av vad som
drivit upp priserna på
världens jordbruksmarknader de senaste 18
månaderna. Analysen
innefattar också resonemang om den aktuella
marknadssituationen och
osäkerheten inför nästa
skördeår.
Priserna på världens jordbruksmarknader har stigit
sedan andra halvan av 2020.
De senaste 18 månaderna
har priset på vete stigit med
110 procent, priserna på
majs och vegetabilisk olja
har stigit med 140 procent
och priserna på sojabönor
har gått upp med 90 procent.
Det amerikanska jordbruksdepartementets analys
visar att vetepriserna nu i
princip är på samma nivå
som 2007/2008 när priserna
senast var som högst. Dock
är det fortfarande en bit kvar
till den mycket låga lagernivå på 37 miljoner ton hos
världens stora exportörer
som rådde då. Motsvarande
lagernivå 2021/2022 ligger
på 50 miljoner ton enligt
USDA. Hur det ser ut med
utbud och lager hos de stora
exportörerna är mycket
viktigt för marknaden.
Det är de fattigaste
länderna och hushållen som
lägger störst andel av sina
pengar på energi och mat.
USDA poängterar att det
är konsumenter med låg
inkomst i importberoende
länder som kommer att

påverkas hårdast när högre
priser riskerar leda till minskade inköp och minskat
kaloriintag. På kort sikt kan
konsekvenserna begränsas
i länder med program för
särskild livsmedelshjälp,
men risken är att detta till
slut påverkar regeringarnas
budgetar så att de får svårt
att subventionera mat.
USDAs analys framåt tydliggör hur jordbruksproducenter i exportorienterade
länder reagerat och bedöms
komma att reagera på marknadens prissignaler och
utöka sin odling. Men med
i bilden framåt för odlad
areal, avkastning och utbud
är också den stora osäkerheten kring tillgång och pris
på gödselmedel, men också
andra insatsvaror.
Faktorerna bakom
prisuppgången
Det är flera faktorer som
samverkat till utvecklingen.
Till att börja med nämner
USDA ett antal faktorer
direkt kopplade till världens
jordbruksmarknader: ökad
efterfrågan framförallt till
följd av att Kina ökat sin
import, minskat globalt
utbud på grund av torka på
norra halvklotet sommaren
2021 samt krympande lager
i stora exportländer.
Denna händelseutveckling på jordbruksmarknaderna sammanföll också
med en utveckling på
makroplanet där världen
öppnade upp efter pandemins nedstängning och
priset på olja och naturgas
började stiga till följd av ny
fart i världsekonomin. De
höga energipriserna har
sedan fått följdverkningar på

gödselmedel, andra insatsvaror och transporter som ju
allt är viktigt för jordbruket.
Sedan kom den 24 februari
med Rysslands attack på
Ukraina och med detta störningar i jordbruksexporten
från Svartahavsregionen och
därmed ytterligare skjuts
uppåt för jordbrukspriserna
liksom för priserna på energi och gödselmedel.
Exportrestriktioner
Till detta kommer handelspolitiska åtgärder som ytterligare förvärrat situationen.
Länder har valt att möta de
volatila och stigande priserna med exportrestriktioner
för att säkra den inhemska
marknanden.
USDA konstaterar, som
så många andra vid det här
laget, att Ukraina och Ryssland är betydelsefulla exportörer av vete, majs, korn,
solrosolja och solrosmjöl. Att
länderna inte kan exportera
som vanligt skapar oro i resten av världen när det gäller
vilket utbud man kan vänta
sig från regionen framåt
samt kring vad som händer
med priserna. Osäkerheten har fått flera länder att
införa exportrestriktioner
eller andra begränsningar
som riskerar att ytterligare
försämra utbudsläget.
Elva länder har, enligt
USDA, fram till den 5 april
infört exportförbud eller
liknande förnågon eller flera produkter. Hit hör bland
annat Ryssland, Belarus,
Ungern, Serbien, Turkiet,
Nordmakedonien och Egypten. Det handlar om olika
produkter, till exempel vete,
vetemjöl, korn, råg, majs och
oljeväxter men även linser,
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bönor och pasta. Argentina,
som normalt sett står för 40
procent av världens export
av sojamjöl och sojaolja, har
höjt sin skatt på exporten
och Indonesien har höjt kvoten för den del av palmoljefröproduktionen som ska
säkras för inhemsk förädling
och begränsar därmed effektivt exporten.
Efterfråge- och
handelsmönster ändras
USDA konstaterar också att
precis som när priserna steg
kraftigt 2008 och 2012 var
det importberoende utvecklingsländer som drabbades
hårdast med stora konsekvenser för livsmedelsförsörjningen som följd. Denna
gång blir oron för konsekvenserna ännu större mot
bakgrund av den geopoliForts. på sidan 4
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VM-Index: Extrema priser på jordbruksprodukter
och insatsvaror i spåret av kriget
LRFs världsmarknadsprisindex stärktes på
alla varor under årets
första kvartal från en
redan tidigare mycket
hög nivå. Prisökningarna den senaste månaden är exceptionella. Alla
insatsvaror och alla jordbruksprodukter utom
socker ligger i mars på
all-time-high.
En expansiv finanspolitik
i stora delar av världen för
att stödja och återhämta
ekonomierna efter pandemin ledde till stigande
global efterfrågan som drev
upp priserna på livsmedel
och insatsvaror under 2021.
Flaskhalsar i produktionen
och logistik gav utbudsstörningar och stigande
priser samtidigt som ökade
spänningarna inom geopolitiken drev upp priserna på
energi. Under årets första
kvartal har den hårdnande

geopolitiken och Rysslands
krig i Ukraina lett till exceptionella prisökningar.
LRFs Totalindex har
stigit med 43 de senaste
tolv månaderna varav med
21 procent årets första tre
månader. Under de senaste
tolv månaderna steg animalierna med 36 procent och
vegetabilierna med 57 procent. Både animalie- och
vegetabilieindex ligger i
mars 2022 högre än någonsin tidigare. Se Figur 1.
Extrema priser på spannmål och oljor
Vegetabilieindex har
stigit med hela 30 procent
hittills under 2022. Det var
spannmål och vegetabiliska
oljor som ökade mest, 28
procent respektive 47 procent medan sockerpriserna
bara ökade med 7 procent,
sedan årsskiftet. Se Figur 2.
Ökningen mellan februari och mars för spann-

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.

mål och oljor är över 20
procent, vilken är en direkt
följd av Svartahavsregionens minskade produktion
och handel med framför
allt vete och solrosolja. De
under mars snabbt stigande priserna på spannmål
är en direkt följd av kriget
i Ukraina, men också av
svaga skördeprognoser för
vete in USA.
Stigande priser på
palmolja och rapsolja triggades av utbudsstörningar
på solrosolja från Ukraina
men också av svagt utbud
på palmolja från Asien.
Till detta kommer stigande

Figur 1. Totalindex. Prisindex 2014-2016 = 100

råoljepriser som ytterligare
drivit upp priserna på de
vegetabiliska oljorna, som
också används för drivmedel.
När det gäller sockerpriserna är prisuppgångarna
mer modesta vilket främst
beror på goda skördeprognoser i Indien som är en av
världens största exportörer
av socker.
Fortsatta prisökningar på
animalier
LRFs animalieprisindex,
som är en sammanslagning
av köttindex och mejeriindex, har stigit med 16

Figur 2. Vegetabilier. Prisindex 2014-2016 = 100
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Figur 3. Animalier. Prisindex 2014-2016 = 100
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Figur 4. Insatsvaror. Prisindex 2014-2016 = 100
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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		
2021
Mars 2022		

Aktuell kurs
19 april 2022

8,58
10,14

9,58
10,33

9,57			
10,55			

procent hittills i år och
totalt med 36 procent de
senaste tolv månaderna.
Under det första kvartalet
steg köttpriserna med 14
procent medan priserna på
mejeriprodukter steg med
19 procent. Se Figur 3. Såväl kött- som mejeripriserna
ligger i mars på historiskt
höga nivåer.
De stigande mejeripriserna drivs av ett begränsat
internationellt utbud till
följd av svag produktion
i såväl Europa som Oceanien. Priserna på smör och
pulvermjölk stiger kraftig
till följd av såväl asiatisk
som europeisk efterfrågan.
Priserna på ost stiger till
följd av hög efterfrågan i
Västeuropa.
De stora prisökningarna
på kött som vi ser under
mars månad gäller främst
griskött, fågel och nötkött.
Minskad slakt av svin i

Europa i kombination med
ökad efterfrågan inför påsken driver upp grispriserna
medan de stigande priserna
på fågel drivs av fågelinfluensa i de exporterande
länderna, samt att Ukrainas
produktion kraftigt har
begränsats. Efterfrågan på
nötkött globalt är fortsatt
stark medan utbudet på
djur färdiga för slakt är
begränsat.
Rusande priser på
insatsvaror
Priserna på jordbrukets insatsvaror har stigit extremt
snabbt de senaste 12 månaderna och ligger på nu på
all-time-high. Gödningspriserna har mer än fyrdubblats de senaste 12 månaderna drivet av stigande priser
på framför allt naturgas.
Under februari och mars
ökade gödningspriserna än
snabbare till all-time-high

Inhemsk marknad, vecka 16
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
10,50		

SEK/kg
14,59

Källa: Riksbanken, Danish Crown

på grund av minskad rysk
export till följd av kriget i
Ukraina.
Dieselpriset², som föll
under 2020 till följd av
pandemin, har tredubblats
sedan årsskiftet 2020/2021.
Se Figur 4. Även foderpriserna har stigit kraftigt, nästan fördubblats de senaste
6 månaderna och med 30
procent den senaste månaden.
Under vintern har elpriserna stigit kraftigt i Europa, vilket har sin bakgrund
i nedläggning av kärnkraftverk och därmed ett ökat
beroende av sol, vind, kol,
olja och naturgas. Stigande
naturgaspriser driver upp
elpriserna. Såväl Tyskland
som Italien baserar stora
delar av sin energitillförsel
på naturgas. Utbudet på naturgas kontrolleras främst
av Ryssland som använder
det som ett geopolitiskt

påtryckningsmedel samt
finansierar kriget med
naturgasexport.
Sammantaget har de
globala priserna på insatsvarorna stigit betydligt 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
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Forts. från sidan 1
tiska turbulens och det krig
som utspelar sig mellan två
stora jordbruksländer, varav
det ena, Ryssland, också är
världens största exportör av
gödselmedel. Dessutom är
det mot bakgrund av olika
exportregioners prisläge så
att många låginkomstländer
är extra beroende av just
Ukraina och Ryssland.
Vissa produkter kan
ersättas med andra. När vete
och majs går upp i pris kan
konsumenter ersätta detta
med ris som är en vara med
lägre pris och som odlas i
många låginkomstländer.
Högre foderkostnader
påverkar så klart priserna
på kyckling och andra
proteiner. I många låginkomstländer är kyckling den
dyraste delen av matkontot
varpå högre priser gör att
människor först minskar sina
inköp av denna vara och då
också minskar sin konsumtionen av protein.
Men för en del jordbruksvaror är importen
relativt oelastisk, det vill säga
den förändras inte mycket
när priserna svänger. Dock
kan importländer med anledning av kriget i Ukraina
behöva köpa sitt vete, korn
och sin majs, råg, solrosolja
och solrosmjöl från andra
exportörer.
Aktuellt marknadsläge
Ukraina står för 10 procent
av världens export av vete.
Vetet från Ukraina går huvudsakligen som kvarnvete
med destination mellanös-
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tern, Nordafrika och Bangladesh. Vidare går majs av
foderkvalitet även till andra
asiatiska länder. Många av
dessa länder bedöms nu
söka sig till andra exportörer såsom EU, Indien,
Australien och Argentina.
Australien och Argentina
har rekordstora skördar och
även Indien har gott om
vete. Även USA har vete att
sälja men det amerikanska
vetet är dyrare än andra
leverantörers.
När det gäller majs har
Ukraina på senare år stått
för 15 procent av exportmarknaden. Det är mest
fodermajs till EU, Kina, Mellanöstern och Nordafrika.
Exporten sker framförallt
mellan november och maj.
Brasilianska producenter
har svarat på prisuppgången
för majs med ökad sin sådd,
enligt USDA. Den brasilianska majsskörden väntas
inom några månader. USDA
bedömningen att USA kan
fylla eventuella globala
utbudsgap för majs, i mellantiden, fram till brasiliansk
skörd.
Det är egentligen bara
när det gäller solrosprodukterna från Ukraina som
USDA gör bedömningen att
det inte finns andra länder
som kan ta vid. Ukraina och
Ryssland står för runt 80
procent av världsexporten.
När denna Svartahavsexport försvinner hänvisas
importörer till andra billiga
oljor såsom palmolja från
Sydostasien och sojaolja

från Argentina, Brasilien
och USA. Dock har priserna
även på dessa oljor stigit
kraftigt i pris.

Ansvarig utgivare och redaktör
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
Grafisk produktion/Tryck LRF/
Tierps Tryckeri, 2022. ISSN 1103-4084
Prenumeration
Vill du få Internationella Perspektiv digitalt
eller säga upp din prenumeration?
Kontakta utskickochlayout@lrf.se

LRF huvudkontor
LRF, 105 33 Stockholm
Telefon 010-184 40 00
LRF Brysselkontor
Federation of Swedish Farmers
Rue de Tréves 61, 7th floor
B - 1040 Bryssel
Telefon +32-2-280 06 64
www.lrf.se

Sidan 4 | Internationella Perspektiv Lantbrukarnas Riksförbund

Osäker påverkan på
produktionen 2022/23
När det amerikanska jordbruksdepartementet blickar
framåt mot skördeåret
2022/2023 börjar man med
att konstatera att höga priser
är en viktig signal till producenterna att så och plantera
mer. Konflikten i Ukraina
innebär utmaningar när
det gäller norra halvklotets
produktion av höstvete
eftersom grödan såddes för
flera månader sedan och ska
normalt skördas inom några
månader.
Höga priser kan komma
att sporra lantbrukarna på
norra halvklotet till större
vårvetesådd och kollegorna
på södra halvklotet till större
sådd av höstvete. Samtidigt
brottas producenterna världen över med höga priser på
gödningsmedel och bränsle.
En del lantbrukare kommer
också att drabbas av högre
räntor, vilket ytterligare kommer att öka produktionskostnaderna och potentiellt
påverka den sådda arealen,
konstaterar USDA.
Det brasilianska jordbrukets största oro inför
2022/23 är tillgången och
priset på gödselmedel.
Brasilien förlitar sig till mer
än 80 procent på import för
att tillfredsställa sitt behov
av gödselmedel och minskad användning riskerar att

sänka framtida skörd.
Sammantaget drar USDA
slutsatsen att höga råvarupriser sannolikt kommer
att sporra producenterna
att odla större arealer, men
det råder osäkerhet om hur
avkastningen blir med tanke
på höga gödningsmedelspriser ovanpå återkommande
osäkerhet kring väderlek under odlingssäsongen. Vidare
lyfter USDA fram producenter i länder med exportförbud och andra exportrestriktioner kanske inte kan svara
med ökad produktion på
grund av störda prissignaler, vilket riskerar förvärra
eventuella utbudsbortfall.
Utsikterna för vårsådd och
skörd av höstsådd i Ukraina är fortfarande osäkra.
Förutom störningar som är
direkt relaterade till kriget
kan producenterna komma
att kämpa med begränsade leveranser av bränsle
och insatsvaror, vilket kan
minska potentiell sådd och
avkastning.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Amerikanska jordbruksdepartementets första prognos för
skördeåret 2022/2023
Håll utkik efter USDAs
första prognos för skördeåret
2022/2023 (produktion, utbud
och efterfrågan) som väntas
komma den 12 maj.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

