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Vad händer på grismarknaden egentligen?
Grisköttpriset ut till industrin är rekordhögt och
alarmerande rubriker om
baconbrist har florerat i
media på senaste tiden.
Situationen har en rad
förklaringar i nutid med
en långtgående historisk
betydelse. Utökat samarbete i livsmedelskedjan
kan vara en lösning till
stabilare tillgång på den
viktiga svenska grisråvaran.
Grisens historiska betydelse
Liksom grisen fortfarande
idag har stort värde för
självförsörjning på många
bakgårdar runt om i världen, lika värdefull var
gårdsgrisen i Sverige förr
i tiden. När svälten lurade
runt hörnet gällde det att
producera så mycket mat
som möjligt med så lite
insats som möjligt. Allt
på grisen togs tillvara och
blev till kläder, verktyg och
borstar. Det var ett resurseffektivt djur som åt maskar,
skulor och ogräs och blev
till kött under vintern.
Grisen är fortfarande ett
resurseffektivt djur. Svenska
grisar äter idag huvudsakligen svensk spannmål men
även restprodukter från till
exempel kvarnindustrin
som vi annars inte skulle få
avsättning för. Genom detta
bidrar grisen till en lägre
klimatpåverkan.
Liten grisnäring idag
Grisuppfödningen i Sverige
idag är inte så stor och den
har blivit allt mindre efter
EU-inträdet. Sedan 1995
har antalet grisproducenter

i Sverige gått från mer än
10 000 till dagens 800 och
antalet grisar sjunkit från
4 miljoner till dagens 2,6
miljoner grisar. Detta kan
jämföras med dagens 27
miljoner grisar i Danmark
och 50 miljoner i Tyskland.
Det finns fortfarande grisnäring i hela landet men de
flesta grisgårdar ligger där
det finns möjlighet att odla
spannmål till foder. Fodret
utgör nämligen den största
delen av produktionskostnaden per gris, cirka 55
procent. Grisgårdarna har
med tiden blivit färre men
större, idag står 20 procent
av gårdarna för cirka 80
procent av produktionen.
Pressade priser men ökad
inhemsk efterfrågan
Produktionen i Sverige är
nu så pass låg att det är
svårt att nå full effektivitet i
alla delar av industrin. Det
gör det svårt att konkurrera på den gemensamma
EU-marknaden då produktionskostnaden för en
svensk gris ligger 20-30 procent över övriga EUs produktionskostnader. Detta
har i sin tur lett till att importen tagit allt större andel efter EU-inträdet. Våren
2014 vände dock trenden
då media uppmärksammade hur knorrarna klipps i
andra länder samtidigt som
debatten om utvecklingen
av resistenta bakterier tog
fart. Många konsumenter
valde att ersätta det importerade grisköttet med
svenska alternativ och idag
är andelen av svenskproducerat uppe i 76 procent.

Torkan slog hårt mot
grisnäringen
2018 ökade produktionen
för första gången sedan
EU-inträdet. Ökningen
stagnerade dock då effekterna av torkan 2018 slog
igenom på gårdsnivå under
2019. Priserna på spannmål
(foder) steg kraftigt och
det uppstod likviditetskriser
ute på gårdarna. Många var
tvungna att slakta ut hela
eller delar av sitt bestånd
av suggor. Konsekvenserna
av det ser vi dag då produktionen 2019 föll med
2,8 procent istället för en
prognosticerad ökning på 4
procent.
Svinpest och prisökningar
Våren 2019 slog dessutom
svinpesten ut 30-40 procent
av Kinas besättning på 700
miljoner grisar. Stora delar
av den europeiska produktionen går idag på export
till Asien och den vanliga
importvolymen till Sverige
har minskat på grund av
rekordhöga internationella priser, det är för dyrt
helt enkelt att importera
”billigt” griskött. Grispriset
har ökat även i Sverige och
torde fortsätta stiga under
2020. Partipriserna är idag
historiskt höga även om
prishöjningen inte har nått
grisproducenterna i samma
utsträckning som de andra
aktörerna i värdekedjan.
Alla parter måste ta ansvar
för risktagandet
Svinpesten fortsätter att
breda ut sig i världen vilket
kommer påverka tillgången
på griskött på den interna-

tionella marknaden lång tid
framöver. Det går fort att
stoppa upp en produktion,
men det tar mer än ett år
för en sugga att producera
fram en gris som det till exempel ska göras bacon av.
Vi behöver se över hur
vi i Sverige kan hantera
denna marknad bättre i
framtiden, både genom att
bredda marknaden med exportkanaler och trygga lantbrukaren i sina beslut att
investera de miljoner som
det kostar att bygga upp en
effektiv grisbesättning. Volymtillväxten är beroende
av att primärproducenterna
vågar investera. Ett sätt att
underlätta förutsättningarna för grisnäringen är att
intensifiera diskussionen
med hela värdekedjan om
hur riskerna kan spridas.
Som det ser ut idag ligger
största delen av risken på
grisproducenten.
Grisen har fortfarande
stor betydelse i Sverigebåde ur hållbarhetsperspektivet men även ur
försörjningstrygghetsperspektivet. Grisen är en stor
tillgång i kris, det vet vi
sedan urminnes tider. Vi
måste tillsammans se till
att vi även i framtiden har
möjligt att välja griskött
från den hållbara svenska
grisuppfödningen med hög
djuromsorg och låg antibiotikaanvändning,
Margareta Åberg
margareta.aberg@lrf.se
Sophie Lind
sophie.lind@lrf.se

Lantbrukskonjunkturen | LRF | Sidan 1

Grön skatteväxling riskerar att missa positiva
effekter på miljö och klimat
Grön skatteväxling bygger på principen att
lagstiftaren vill styra
människor och företag
att minska sitt användande av produkter som
är skadliga för miljö och
klimat samtidigt som lagstiftaren vill gynna något
som är gott. I Januariavtalet mellan de politiska
partierna S, MP, C och
L uttrycks detta genom
att skatter ska höjas på
miljö- och klimatskadliga
produkter samtidigt som
skatterna på arbete och
företagande ska sänkas.
Grundtanken är sund och
något som LRF ställer sig
bakom. Dock ser vi vissa
problem som bör adresseras innan vi går vidare.
Lägre skatteintäkter
Syftet med gröna skatter
är att minska användandet
av valda skadliga produkter. Om användandet inte
minskar har ju skatten inte
medfört någon positiv effekt på miljö och klimat. En
väl utformad grön skatt bör
alltså leda till att användandet av produkten minskar
vilken då även leder till
att skattebasen minskar.
Förhoppningsvis upphör
användandet helt och då
finns det inte längre kvar
någon skattebas. Gröna
skatter leder således på sikt
till lägre skatteintäkter.
En grön skatteväxling
såsom den uttrycks i Januariavtalet leder alltså till
sänkta skatteintäkter på
grund av minskat användande av vissa produkter.
Allt annat lika innebär det
att andra skatter måste hö-

jas för att budgeten ska vara
intakt. Det kommer alltså
att bli svårt att genomföra
det som Januaripartierna
föreslagit.
Fiskala pålagor kan
missgynna
I den mån det saknas ett
substitut till den skadliga
produkten riskerar en höjd
skatt att enbart leda till högre kostnader eftersom användare av produkten inte
kan byta till en annan miljö- och klimatvänligare produkt. Med det sagt är det
LRFs åsikt att punktskatter
på nödvändiga insatsvaror
bör undvikas eftersom
högre beskattning riskerar
att leda till minskad svensk
produktion, lägre export
samt ett större behov av
importerade varor som ofta
medför en högre miljö- och
klimatpåverkan.
En skatteväxling av detta
slag tenderar även att missgynna vissa branscher och
vissa regioner i landet. Detta eftersom det är väldigt
svårt att få ett system där de
som drabbas av höjd skatt
också är de som gynnas av
lägre skatt. I de flesta fall är
det vissa enskilda branscher
som drabbas av skattehöjningen medan det är det
stora kollektivet som får ta
del av skattesänkningen.
Detta gör att en sådan skatteväxling kan upplevas som
orättvis.
Positiv effekt på miljö och
klimat
LRF vill att fokus på en
grön skatteväxling istället
ska vara att identifiera produkter som är skadliga för
miljö och klimat och i nästa
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steg byta ut dessa produkter mot miljö- och klimatvänligare alternativ. Vid en
sådan grön skatteväxling är
det samma branscher som
både drabbas och gynnas
vilket dels skapar bättre förståelse för skatten i sig och
dels kommer det i större
utsträckning att leda till en
varuväxling från det skadliga till något mer gynnsamt
för miljö och klimat.
Det viktigaste med en
grön skatteväxling är enligt LRF att åtgärderna ska
förbättra miljö och klimat.
Det är vidare väldigt viktigt
att en grön skatteväxling
inte försämrar konkurrenskraften för svenska företag
gentemot konkurrenter i
andra länder. Utan ekonomisk hållbarhet är det svårt
att genomföra miljö- och
klimatåtgärder.
Öka svensk produktion!
Ett av de grundläggande
fundamenten i Livsmedelsstrategin och visionen
i det nationella skogsprogrammet är att öka produktionen inom det svenska
lantbruket. Regeringen är
medveten om att svenskt
lantbruk är världsledande
vad avser till exempel djurhållning, hållbarhet samt
miljö- och klimatpåverkan.
Det är bra att regeringen
inser att en ökad svensk
produktion leder till
minskat behov av import
och att det även leder till
ökad möjlighet till export.
Det bästa vi inom svenskt
lantbruk kan göra för att
förbättra miljö och klimat
ur ett globalt perspektiv är
att öka den svenska produktionen.

Fasa ur och fasa in
En grön skatteväxling bör
ur jord- och skogsbrukets
perspektiv fokusera på
att fasa ut vissa skadliga
produkter samtidigt som
nya vänligare fasas in. Det
kanske tydligaste exemplet
är drivmedel där det finns
många fördelar med att
byta ut vårt beroende av
importerade fossila drivmedel mot svenskproducerade
biodrivmedel. Skattesystemet bör utformas så att
svenskproducerade biodrivmedel gynnas.
Jord- och skogsbrukssektorn kan med glädje se på
omställningen i samhället
eftersom den är en förutsättning för alla andra.
Sektorn sitter på jorden
och råvarorna som behövs
för framtiden oavsett om
det gäller mat, energi eller
material.
Martin Mörman
martin.morman@lrf.se

Värdet för livsmedelsproduktionen har
återhämtat sig
Preliminära siffror för 2019
visar att det totala reala produktionsvärdet för livsmedel
i jordbrukssektorn ökade
med 7 procent jämfört med
2018. Detta får ses som en
återhämtning från 2018 års
låga tillväxt. Två bakomliggande faktorer till värdeutvecklingen är dels skördar
på rekordnivåer, dels en
stark tillväxt på kyckling
och ägg.
LRFs mål för värdeutvecklingen är att det reala produktionsvärdet för livsmedel
ska växa med 3 procent per
år i primärledet. Räknat
med ränta på ränta innebär
det att målet för 2019 är
16 procent jämfört med
basåren som är ett genomsnittligt index för basåren
2010-2014.
Total värdeutveckling för
livsmedel något under målet
Det totala produktionsvärdet ökade med 7 procent
jämfört med 2018 och
hamnar 2019 på 13 procent
över basåren. Det är något
under målet på 16 procent
och i nivå med 2018 års mål.
2018 var dock ett extremår där värdetillväxten föll
kraftigt som en följdkonsekvens av den extremt varma
och torra sommaren. Årets
tillväxt måste ses ur det
perspektivet och från förra
årets tillväxt på 3 procent
får årets prognosticerade
tillväxt på 7 procent ändå
betraktas som en återhämtning. Stor volymtillväxt på
den vegetabiliska sidan men
även rekordnära volymtillväxt för ägg och kyckling
bidrar till årets positiva
värdeutveckling.

Rekordvolymer för
spannmål
Jordbruksverkets preliminära skördeuppskattning
indikerar att spannmålsskörden blev 6,1 miljoner ton
vilket ligger i nivå med topp
3 tidigare rekord. Det låga
priset på spannmål gör dock
att spannmål landar på en
prognosticerad värdeökning med totalt 9 procent
jämfört med basåren, vilket
är under målet. Även oljeväxter och sockerbetor fick
hektarskördar på rekordnivå. Oljeväxter såg stor
prisökning under året och
ligger på en total prognosticerad värdetillväxt på 29
procent över basåren, klart
över det generella målet. På
trädgårdssidan är volymuppgifterna osäkra. Det finns
indikationer på minskande
volymer under 2019, dels på
grund av minskad areal för
frilandsodling dels på grund
av att äppelskörden blivit
lägre än vanligt till följd av
frost i blomningen. Osäkerheten ligger i trenden med
högre hektarskördar och
ökad växthusodling vilket
skulle medföra ökade volymer. Detta i kombination
med kraftiga prissvängningar gör att produktionsvärdet
för trädgård ändå ligger
klart över det generella målet med sina 20 procent.
Flera animalieslag över de
generella målen
De som framförallt ligger
över det generella målet
med 3 procent tillväxt
avseende produktionsvärdet på årsbasis till 2030 är
ägg, kyckling och nöt. Även
lamm är på den positiva
sidan av strecket. 2019 års

pris- och volymutveckling
har dock sett väldigt olika
ut för de olika animalierna.
Nötsidan har sett högre
volymer men lägre priser.
Tidigare års utveckling gör
dock att nöt ligger hela 31
procent över basåren. Även
kyckling och ägg har haft
stor volymtillväxt under
året samtidigt som kycklingpriserna steg. Det reala
äggpriset fortsatte dock att
minska. Trots det är ägg den
animalieprodukt som sett
störst relativ tillväxt med 33
procent högre än basåren.
Tappade volymer för mjölk,
gris och lamm
Mjölkinvägningen fortsätter
den nedåtgående trenden
och minskar i snabb takt.
Även gris och lamm har under 2019 sett låga volymer
till följd av förutgående
års torka och påföljande
utslaktning. Båda uppvisar
dock rejäla prisökningar
under året. I grisens fall
kunde prisökningen, som i
stort har sin orsak i brist på
griskött till följd av torkan
och svinpestens härjningar i
Asien, inte kompensera för
de tappade volymerna och
gris landar på 2 procents
värdetillväxt i år, totalt på 5

procent över basåren, vilket
är klart under målet.
Vikande ekologisk marknad
Ekologiska varor har
sett den helt klart största
värdeutvecklingen med en
tillväxt på hela 75 procent
sedan basåren. Produktionen är fortsatt hög men
marknaden börjar vika till
förmån för vidare hållbarhetsbegrepp samt svenskt
eller närproducerat. Ett exempel är Lund, som var den
kommun som upphandlade
störst andel ekologiskt 2019,
nu gått över till andra hållbarhetsmål. Det är främst de
ekologiska animalieprodukterna som tappar i både volym och värde. Kombinationen av hög produktion och
vikande efterfrågan gör att
prisutvecklingen varit svag
för ekologiskt det senaste
året. Den vikande marknaden för ekologiskt tros dock
gynna andra svenska mervärden och kan på sikt spela
mindre roll för den totala
värdeutvecklingen av svensk
primärproduktion.
Sophie Lind
sophie.lind@lrf.se
Jan Lorentzson
jan.lorentzon@lrf.se

Produktionsvärdets utveckling sedan basåren
Ekologiskt
Ägg
Nötkött
Fjäderfä
Trädgård
Får, getter

75 %
33 %
31 %
27 %
20 %
19 %

Spannmål
Öv. Vegetabilier
Vallfoder
Griskött
Mjölk

9%
8%
7%
5%
-1 %

Över målet
Under målet

Totalt 13 % mot målet på 16 %

Källa: Så går det på Matmarknaden, kvartalsrapport 4, 2019. Lars Jonasson
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Stabiliserad konjunktur under hot av Corona-viruset
2020 har i mångt och
mycket inletts på samma sätt som 2019 avslutades. Den konjunkturella nedgången som
pågått har avstannat och
konjunkturella indikatorer har vänt upp både i
Sverige och globalt. Utöver en stabilisering av
konjunkturen skrev USA
och Kina i januari på Fas
1-avtalet efter intensiva
förhandlingar. Coronaviruset, vars spridning
ökat risken för konjunkturella bakslag, ligger
dock som en våt filt över
det positiva sentimentet.
Parerad recession?
Globalt toppade konjunkturen åren 2017/2018,
sedan dess har vi sett en
avmattning både globalt
och i Sverige. En avmattning som är hänförlig
till handelskriget mellan
USA och Kina, men även
strukturella faktorer så som
lägre resursutnyttjande och
nedgång i industriproduktion. Under slutet av 2019
kunde vi se en stabilisering
av indikatorer som till
exempel inköpschefsindex,
något som även fortsatt
under inledningen av 2020
och mycket pekar i dagsläget på att vi både i Sverige
och globalt lyckas undvika
en recession.
I USA har vi ett presidentval i höst att se fram
emot och president Trump
kommer göra allt han kan
för att stötta konjunkturen
fram tills dess. Euroområdet börjar vända upp,
med Frankrike, trots de

gula västarnas framfart, i
ledarrollen. Tyskland, vars
industri tynger utvecklingen, lyckades precis undvika
recession under 2019.
Italien belastas av fortsatt
politisk osäkerhet, medan
Spanien fortsätter växa på
bra trots frånvaron av en
fungerande regering.
Tillväxt i konsumtionen
För svensk del förväntas
konsumtionen ta över
som tillväxtmotor igen när
exporten växlar ner något.
Dels har de hushåll som
äger sitt eget boende och
har investerat i aktiemarknaden fått se sitt kapital
växa, samtidigt som Riksbanken tydligt signalerat
att det inte blir fler räntehöjningar på lång tid.
På väg mot Fas 2
I januari skrev USA och
Kina under första delen
till ett handelsavtal mellan
länderna, Fas 1. Avtalet
innebär bland annat att
Kina ska importera mer
varor från USA, däribland
jordbruksprodukter, vilket
sannolikt innebär att de
kommer dra ner på sin import av motsvarande varor
från andra länder. Kina
lovar att inte manipulera
sin valuta och de ska även
bland annat öppna upp sin
finansiella sektor. De tullar
som införts de senaste åren
kommer vara kvar som en
morot för att nå ett Fas
2-avtal vars förhandlingar
sannolikt inleds år 2021.
Till Fas 2 återstår det dock
många känsliga frågor så
som USAs inblandning i
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Sydkinesiska havet och Kinas teknologiska framfart.
Brexit fortfarande en
faktor
Efter många turer lämnade Storbritannien EU
i januari. Formellt är de
inte längre ett EU-land,
däremot ingår de i EUs
inre marknad fram till årsskiftet, då ett handelsavtal
mellan parterna ska vara på
plats. Att förhandla fram
ett handelsavtal på elva
månader ses av många som
ett omöjligt uppdrag. Den
brittiska premiärministern
Boris Johnsson vill ha ett
avtal motsvarande det avtal
som EU har med Kanada,
ett avtal som tog cirka
sju år att förhandla fram.
Osäkerheten kring avtalets
vara eller icke vara gör
att företag sannolikt bara
kan andas ut för stunden,
för att fram mot hösten
återigen börja oroa sig och
skjuta på investeringar.
Coronaviruset en stor
osäkerhet
Över den något mer positiva bild som målas upp
ligger Coronaviruset som
en våt filt. Viruset har gjort
att stora delar av Kina stått
stilla under februari. Fabriker har hållits stängda, flyg
till och från Kina har varit
inställda och städer har
isolerats. Viruset har även
spridit sig utanför Kinas
gränser. Det är fortfarande
svårt att veta vad de ekonomiska konsekvenserna blir
och alla prognoser är osäkra. IMFs senaste prognos är
att den kinesiska tillväxten
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kommer drabbas med 0,4
procentenheter och global
tillväxt med 0,1 procentenheter. IMFs siffror kommer
troligtvis få revideras ner
ytterligare. Den kinesiska
centralbanken har redan
aviserat vissa stimulanser
och även sänkt en av sina
styrräntor. Även andra
centralbanker har börjat
kommunicera eventuella
stimulanser som kan komma i spåren av viruset.
Coronaviruset kommer
med största sannolikhet påverka den globala
konjunkturella utvecklingen negativt under
första halvan av 2020. Men
stimulanser och tidigare
planerad produktion och
konsumtion kan komma att
leda till att nedgången tas
igen under andra halvan av
2020 och 2021.
Anna-Maria Najafi
anna-maria.najafi@lrf.se

