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Ett steg närmre färdig reform av
jordbrukspolitiken
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Reformen av EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är nu inne
i sin slutfas. De allra
flesta medlemsländer
i EU lämnade in sina
förslag till nationella
strategiska planer för
hur de vill genomföra
CAP 2023 – 2027 till
EU-kommissionen vid
årsskiftet 2021/2022.

• Ett steg närmre färdig reform
av jordburkspolitiken
• Exportrestriktioner till följd av
kriget i Ukraina riskerar påverka
fattigdom och hunger

Några länder blev dock
försenade, i de flesta fall av
politiska skäl. I till exempel
Tyskland hade regeringen
Merkel beslutat om en viss
inriktning som regeringen
Scholz ville justera efter
det att han utsetts till förbundskansler i december
2021.

EU-kommissionen
har totalt 6 månader på
sig att granska och sedan
godkänna de strategiska
CAP-planerna. I månadsskiftet mars/april fick 19
medlemsländer så kallade
observationsbrev med
frågor och kommentarer
på CAP-planerna. I det
svenska brevet är det totalt
262 frågor och kommentarer, vilket är i samma
storleksordning som övriga
länder. Övriga medlemsländer kommer få sina
observationsbrev inom
kort. Frågorna länder får är
av såväl teknisk som politisk
karaktär.
Från det att observationsbreven skickats till
dess att respektive medlemsland svarat på brevet

så står 6-månadersklockan
stilla. Om brevet besvaras i juni betyder det att
EU-kommissionen kommer
att godkänna planen någon
gång i september om det
inte är så att de skickar ytterligare observationsbrev.
I granskningen av
planerna deltar flera
generaldirektorat från
EU-kommissionen, t.ex. det
för jordbruk och landsbygdsutveckling, klimatpolitik, miljö samt hälsa och
livsmedelssäkerhet. Det
krävs att hela EU-kommissionen är överens för att
respektive CAP-plan ska bli
godkänd.
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Exportrestriktioner till följd av kriget i Ukraina
riskerar påverka fattigdom och hunger
Under Corona-pandemin
avhöll sig världens länder, med ett fåtal undantag, på ett föredömligt
sätt från att tillämpa
restriktioner för exporten. Så är det inte i den
försörjningskris världen
är inne i sedan Ryssland
invaderade Ukraina. Det
konstaterar AMIS i sin
AMIS Market Monitor
för maj.
Handelspolitiska tilltag kan
snabbt iscensättas, men de
riskerar få betydligt längre
bestående negativ inverkan
på världens fattigdom och
hunger, konstaterar AMIS.
FAO-AMIS gör vad man
kan för att följa utveckling-

en kring de policyåtgärder
som vidtas och som påverkar världens jordbruksmarknader. Särskilt följer
man hur länder agerar
kring exportrestriktioner
och exportförbud. Uppmaningen från AMIS särskilda
forum för snabb respons
när världens livsmedelsförsörjning (AMIS Rapid
Response Forum) är att
länder ska avstå från att
tillämpa exportrestriktioner
och man påminner om de
negativa konsekvenser exportrestriktioner får för den
internationella handeln och
länders försörjning.
Sedan kriget i Ukraina
startade har antalet länder
som inför exportrestriktioner ökat från 3 till 23 (det

vill säga under perioden
februari till slutet av april).
Enligt AMIS uppgår den
totala export som påverkas
av exportrestriktioner till
17 procent av den volym
kalorier som handlas över
världen.
Mer konkret är det 18
länder som infört exportförbud genom 28 åtgärder
som omfattar 12,5 procent
av handlade kalorier, medan 9 länder infört 11 olika
licenser och liknade som
påverkar 4 procent av världens handlade kalorier.
När det gäller vilka jordbruksgrödor som har störst
betydelse för antalet kalorier lyfter AMIS fram vete
(31 procent av det totala
antalet påverkade kalorier),

palmolja (29 procent), majs
(12 procent), solrosolja(11
procent) och sojaböna(6
procent).
Tittar man istället på
hur stor del av exporten av
en jordbruksvara som påverkas av införda exportrestriktioner drabbas 36 procent
av veteexporten, 55 procent
av exporten av palmolja, 17
procent av majsexporten,
78 procent av exporten av
solrosolja samt 6 procent
av sojabönsexporten. I
övrigt påverkas exporten av
tomater, andra grönsaker,
nötkött och kyckling.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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Inga stora marknadsförändringar i FAO-AMIS
majprognos
AMIS har kommit med
sin senaste bedömning
av läget på världens
jordbruksmarknader.
Marknadsplattformens
senaste rapport (AMIS
Market Monitor) publicerades den 5 maj.
Särskilt fokus i majrapporten får det faktum att
många länder i rådande
marknadsläge valt att til�lämpa exportrestriktioner,
vilket fått redan höga priser
stiga ytterligare till förfall
för tryggheten i världens
livsmedelsförsörjning. (se
särskild artikel s. 1)
FAO-AMIS majprognos
jämfört med prognosen
i april visar små förändringar i bedömningarna.
Produktionen av såväl vete
och majs som sojaböna för
innevarande marknadsår är
i stort oförändrad. Prognosen för utgående lager
justeras upp för vete, ned
för majs och förblir oför-

ändrad för soja.
Övergripande när det
gäller det aktuella marknadsläget konstaterar AMIS
att vårsådden på norra halvklotet i år äger rum i ett
läge med höga priser på
jordbruksvaror, men också
höga priser på insatsvarorna i jordbruket. Tidiga
tecken i USA och EU tyder
på att högre priser på sojabönor och andra oljeväxter
uppmuntrar odlarna att
öka arealen av oljeväxter
och producera mer oljefrö.
När det gäller vete bedöms
utökad areal i Kanada kunna hjälpa till att fylla en del
av det globala underskottet
ökad export. Utsikterna ser
emellertid förnärvarande
mindre gynnsamma ut
produktionen i Indien och
USA.
Mot bakgrund av relativt
tighta globala lager och
den osäkerhet som orsakas
av konflikten i Ukraina gör
AMIS bedömningen att

marknaden även fortsättningsvis under året kommer att präglas av många
och stora svängningar i
priserna.
Allt beroende på väder,
skördeförhållanden för
höstsådd samt hur vårsådden blir och utvecklas i
sommar.
Just nu ser FAO-AMIS
prognos för marknadsåret
2021/2022 jämfört med
2020/2021ut på följande
vis:
Vete
-Produktionen är i stort
oförändrad.
-Utbudet (produktion plus
lager) är högre.
-Förbrukningen är större.
-Handeln är något lite
större.
-Utgående lager vid slutet
av 2022 är större.

-Förbrukningen är större.
-Handeln är lägre.
-Utgående lager är större.
Soja
-Produktionen bedöms bli
lägre.
- Utbudet blir lägre.
-Förbrukningen något
lägre.
-Handeln något lägre.
-Utgående lager mindre.
*AMIS( Agricultural Market Information System) är
en plattform som tillkom
2011 för att förbättra insyn
och överblick över världens
jordbruksmarknader i syfte
att snabbare kunna ta rätt
politiska beslut för en trygg
livsmedelsförsörjning. Såväl
länder som internationella
institutioner är knutna till
plattformen, som bedöms
täcka 80-90 procent av
världsmarknaden.

Majs
-Produktionen är större.
-Utbudet är större.

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

AMIS utblick för utbud och efterfrågan, miljoner ton
Vete
Produktion
Totalt utbud
Förbrukning
Handel
Lager

Majs
Produktion
Totalt utbud
Förbrukning
Handel
Lager

2020/21
Uppskattning
776,7

2021/2022
Prognos
776,5

776,6

642,4

639,6

639,6

1055,0

1065,5

1068,7

794,1

798,2

801,4

759,8

770,4

765,2

618,9

627,6

622,4

189,2

189,8

191,0

178,4

180,31

181,5

292,1

295,6

304,3

161,8

161,8

170,5

2020/21
Uppskattning
1160,6

2021/2022
Prognos
1205,8

1206,0

899,8

933,2

933,4

1457,9

1494,0

1492,9

1049,0

1067,3

1066,2

1170,3

1194,1

1194,1

886,0

902,2

902,2

190,2

177,8

179,4

161,6

156,8

155,9

287,0

306,3

302,9

132,8

150,5

147,0
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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
10 maj 2022

8,58
10,14

9,87
10,62

9,57			
10,55			

Sojaböna
Produktion
Totalt utbud
Förbrukning
Handel
Lager

Inhemsk marknad, vecka 19
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
10,90		

SEK/kg
15,57

Källa: Riksbanken, Danish Crown

2020/21
Uppskattning
368,1

2021/2022
Prognos
348,5

348,4

348,5

332,1

332,0

423,5

399,1

399,2

384,5

359,2

359,3

369,7

366,9

365,5

254,7

252,1

252,2

161,0

157,1

155,7

61,2

63,1

63,2

50,7

40,8

40,8

27,2

21,8

21,8

Nota bene: Siffrorna på andra raden är genomgående siffran för världen Kina exkluderat. Källa: AMIS Market Monitor, maj
Fortsatt stigande pris på gödselmedel i april
Priserna på flertalet huvudingredienser i handelsgödsel fortsatte
att stiga under april. Särskilt
mycket uppåt fortsatte priserna
på kväve där oro för tillgången
var stor med tanke på Rysslands
roll för försörjningen. Bidrog till
denna utveckling gjorde också
sämre utbud i Västeuropa.

Priset på naturgas fortsatte
också det upp under april med
anledning av Rysslands krig i
Ukraina. Under månaden kom
också nyheten om att Ryssland
skulle stoppa gasexporten till Bulgarien och Polen vilket påverkade
priserna ytterligare uppåt.
När det gäller urea, kalium
och fosfor är bilden för prisutvecklingen mer blandad under

april. Priserna för urea rörde
sig neråt i USA och Indien men
fortsatt uppåt på andra ställen
och gav en fortsatt genomsnittlig
uppgång men betydligt mindre
brant sådan. Liknande var utvecklingen för kalium och fosfor.
Spotpriset för kväve i
Västeuropa låg enligt FAOAmis diagram i april 2022 sju
gånger högre än i april år 2020.

Fosforpriset i USA och Baltikum
har rört sig drygt 4 gånger under
samma period. Amerikanskt kalium har också stigit fyra gånger
medan det i Baltikum legat still
på 200 dollar/ton.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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Utvecklingen de senaste nio åren visar låg
historisk lagernivå för soja
Marknadsutvecklingen
de senaste nio åren
visar att dagens lagernivåer inte är nere på
de nivåer som rådde
när priserna på vete,
majs och soja stod

som högst senast.
Diagrammen nedan från
FAO-AMIS databas går
inte riktigt så långt
tillbaka men illustrerar
utvecklingen sedan
2012/2013.

Det är tydligt att prisnivåerna under nuvarande kris
har många drivkrafter, till
dessa hör:
-inledande stark efterfrågan från Kina som
byggde lager

Utvecklingen av produktion, konsumtion och lager övertid, miljoner ton. Källa: FAO-AMIS databas.

Vete

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Majs

Soja

INTERNATIONELLA
PERSPEKTIV
...produceras av Lantbrukarnas Riksförbund och ger snabb information om
internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. Normal utgivningsdag
är fredag, cirka 20 nummer per år.

-krypande lager på
grund av torka på norra
halvklotet 2021
-samtidigt började
världsekonomin återhämta
sig från Corona-pandemins
restriktioner
-priserna på olja och gas
började stiga och på detta
följde stigande kostnader
för gödselmedel och andra
insatsvaror i jordbruket
samt transporter.
Osäkerheten framåt,
till att börja med odlingssäsongen 2022/2023,
men även efter det är stor.
Utgångspunkten när det
gäller världens lagernivå
är som syns i diagrammen
nedan mest sårbar för soja.

Ansvarig utgivare och redaktör
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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