
Ekonomi och Marknad – 
april 2017
-Gris, nöt och lamm



2 | LRF 2017 - EKONOMI OCH MARKNAD – APRIL 2017

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar 
till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, 

nöt och lamm.

• Prognosen för 2017 indikerar att 

den svenska grisslakten kommer 

att öka med drygt 2 procent på 

årsbasis. Huvuddelen av ökning-

en beror på produktivitetsförbätt-

ringar som sker på gårdsnivå, 

uttryckt i fler slaktade grisar per 

årssugga.

• Investeringstakten, uttryckt i an-

talet förprövade platser i förhåll-

ande till djurantalet, steg kraftigt 

inom grisproduktionen under 

2016. Här utmärker sig ökningen 

av antalet förprövade suggplatser 

som är den högsta sedan 2010. 

Investeringstakten i grisproduk-

tionen är endast indikativ men 

visar, trots ökade förprövningar, 

att investeringsnivåerna är för 

låga för att långsiktigt kunna 

behålla nuvarande produktions-

kapacitet.

Gris
• Antalet slaktade nötkreatur 

minskade med närmare fyra pro-

cent i förhållande till föregående 

år men utvecklingen varierar 

kraftigt mellan djurkategori. 

Det som sticker ut är en kraftigt 

minskad slakt av kalv och en mått-

lig minskning av antalet slaktade 

kvigor. Förbättrade marginaler, 

till följd av en stark hemmamark-

nad, gör att producenter väljer att 

slutgöda kalvarna samt behålla 

kvigorna för besättningsuppbygg-

nad.

• Nyckeltalet nötkött minus foder 

och kalv förstärktes med 4,2 pro-

cent under årets första elva veckor. 

Prisnoteringen för ungtjur är hit-

tills något högre än samma period 

föregående år. Trots att kalvpriser-

na har en nedåtgående trend ligg-

er prisnivån närmare tio procent 

över föregående års nivåer.

• I en undersökning som genom-

förts av Jordbruksverket, där samt-

liga jordbruksföretag fått lämna 

uppgifter om antalet får, kan kon-

stateras att antalet tackor och 

baggar minskat mellan åren 2013 

och 2016. Utvecklingen går i otakt 

med en marknad som under 

samma period vuxit med närmare 

17 procent och lämnar också ett 

tydligt avtryck i handelsbalansen 

med lammkött.

• Sedan 1997 har importen av 

lammkött varit större än den 

svenska produktionen. Sedan dess 

har importen från i synnerhet 

Irland och Nya Zeeland varit 

starkt stigande och tillväxttakten 

har vida överskridit den svenska 

produktionen som i dagsläget en-

dast utgör 28 procent av den tota-

la förbrukningen. Trenden ser ut 

att fortsätta.

Nöt Får och lamm
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Gris

Slaktutveckling och handels-
flöden i Sverige
Antalet slaktade grisar var i stort sett oförändrat i förhållande till 2015 års 

nivåer och slaktnivåerna sedan 2012 understryker att den negativa trenden 

med minskad grisslakt har planat ut. Prognosen för 2017 indikerar att den 

svenska grisslakten kommer att öka med drygt 2 procent på årsbasis. 

Huvuddelen av ökningen beror på produktivitetsförbättringar som sker på 

gårdsnivå, uttryckt fler slaktade grisar per årssugga.

   Sveriges import av griskött minskade för tredje året i följd och landar på 

124,6 tusen ton under 2016, motsvarande 2,3 procent lägre än föregående 

år. Huvudsakligen är det de dominerande marknadsaktörerna Tyskland 

och Danmark som fortsätter att tappa marknadsandelar.

   Den svenska exporten av griskött minskade med 5,4 procent under 2016 

och kan i sin helhet förklaras av en mer lönsam avsättning på den svenska 

marknaden. Värt att notera är Sydkorea som smugit sig in på listan över 

dominerande exportdestinationer för svenskt griskött. Fortfarande ut-

märks exportambitionerna av relativt spridda skurar, närmare 14 procent 

av exportvolymerna går till ett större antal länder som i denna samman-

ställning benämns Övriga.

Tabell 1. Slaktutveckling och handelsflöden av 
griskött i Sverige.

Källa: Jordbruksverket och SCB. 

Sverige
januari - 

december 2016

∆ perioden (%)

2016/2015

Antal slaktade grisar 
(1 000-tal)

2 526 -1,3

Export (ton) 25 884 -5,4

Polen 7 711 -12

Nya Zeeland 2 480 -17

Danmark 1 559 -31

Italien 74 -89

Sydkorea 1 733 23

Storbritannien 1 654 -3

Estland 279 -33

Övriga 10 393 14

Import 124 592 -2,3

Tyskland 51 231 -2

Danmark 33 488 -7

Nederländerna 7 120 -6

Finland 7 167 12

Belgien 3 102 2

Italien 2 570 -13

Irland 2 202 -2

Ungern 79 8

Övriga 17 633 3
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Lönsamhetsindikator
Slaktgrisproduktionen och smågrisproduktionen upplever en 

marginalförstärkning under perioden januari-mars med 9,9 

respektive 4,1 procent i förhållande till samma period föregående 

år. En viss försvagning av smågrispriserna förklarar skillnaden 

i lönsamhetsutveckling. Priset på fodermedel är närmare 2,6 

procent lägre inom slaktgrisproduktionen medan priset på foder-

blandningen i smågrisproduktionen sjunkit i genomsnitt 2,9 pro-

cent under januari-mars.

Utvecklingen i svensk grisproduktion
Investeringstakten, uttryckt i antalet förprövade platser i förhåll-

ande till djurantalet, steg kraftigt inom grisproduktionen under 

2016. I synnerhet utmärker sig ökningen av antalet förprövade 

suggplatser som är på den högsta nivån sedan 2010. Även förpröv-

ade slaktsvinsplatser uppvisar en stark ökning. En starkare in-

vesteringsvilja i branschen har sin grund i en positiv lönsamhets-

utveckling under de senaste åren. Investeringstakten i 

grisproduktionen är endast indikativ men visar, trots ökade för-

prövningar, att investeringsnivåerna är för låga för att i ett lång-

siktigt perspektiv kunna behålla nuvarande produktionskapacitet. 

En kritisk investeringstakt motsvarande 5 procent förutsätter i 

runda tal att det investeras i närmare 8 000 suggplatser och 

45 000 slaktsvinsplatser årligen för en bibehållen produktions-

kapacitet.

Figur 1. Den svenska 
slaktgrisnoteringen i 
relation till priset på 
färdigfoder1 och priset 
på smågrisar2. 

Källa: Egen bearbetning
1Multplicerat med en faktor: 2,8 
kg foder/kg levande tillväxt.
2Priset på smågrisar är dividerat 
med en slaktvikt om 91,4 kg.
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Nöt

Antalet slaktade nötkreatur minskade med närmare 4 procent i förhåll-

ande till föregående år men utvecklingen varierar kraftigt  mellan djur-

kategorier. Det som sticker ut är en kraftigt fortsatt minskad slakt av kalv 

och en måttlig minskning av antalet slaktade kvigor. Förbättrade marginal-

er, till följd av en stark hemmamarknad, gör att producenter väljer att slut-

göda kalvarna samt behålla kvigorna för besättningsuppbyggnad.

   Den svenska exporten av nötkött minskade med 5,3 procent under 2016 i 

jämförelse med föregående år.  En försvagad handel med i synnerhet Fin-

land och Danmark förklarar utvecklingen. 

   Importen av nötkött till Sverige ökade svagt under samma period. 

Medan Tyskland med flera fortsätter att tappa marknadsandelar får Irland 

en allt starkare roll på den svenska nötköttsmarknaden under 2016. 

Slaktutveckling och handels-
flöden i Sverige

Tabell 2. Slaktutveckling och handelsflöden av 
nötkött i Sverige.

Sverige
januari– 
december 2016

∆ perioden (%) 
2016/15

Antal slaktade nötkreatur
(1 000 – tal)

411,0 -4

Kalv 16,2 -26

Tjur 167,5 -3

Stut 34,2 2

Ko 137,9 -2

Kviga 55,1 -8

Export 17 215 -5,3

Tyskland 10 216 2

Finland 2 249 -31

Danmark 1 593 -5

Belgien 572 -4

Norge 385 -17

Nederländerna 66 58

Övriga 2 134 2

Import 141 573 1

Irland 35 203 12

Tyskland 23 596 -8

Nederländerna 24 614 4

Polen 19 323 -6

Danmark 12 296 7

Brasilien 2 486 -27

Finland 3 693 14

Italien 5 805 24

Övriga 13 599 -10

Källa: Jordbruksverket och SCB.
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Lönsamhetsindikator
Nyckeltalet nötkött minus foder och kalv förstärktes med 4,2 pro-

cent under årets inledande 11 veckor. Prisnoteringen för ungtjur 

är hittills något högre än samma period föregående år. Trots att 

kalvpriserna har en nedåtgående trend ligger prisnivån närmare 

10 procent över föregående års nivåer. Riktpriset på färdigfoder 

är ca 10 öre dyrare per kilo, en ökning på cirka 1,1 procent mot 

2016.

Utvecklingen i svensk nötköttsproduktion
Sedan perioden 2007-2008 har investeringarna, uttryckt i antalet 

förprövade platser i förhållande till djurantalet, fallit tillbaka till 

nivåer som ligger under investeringsbehovet i ett långsiktigt pers-

pektiv med genomsnittliga avskrivningstider motsvarande tjugo 

år. Bristande lönsamhet och uppskjutna investeringsbeslut gör att 

denna trend fortsätter inom mjölkproduktionen. Ett möjligt 

trendbrott är att förprövningarna för ungdjurs-respektive diko-

platser ökar under 2016. När det gäller antalet dikoplatser hand-

lar det om närmare en fördubbling av investeringstakten. Vilket 

framgår av lönsamhetsindikatorn har marginalerna inom nöt-

köttsproduktionen förstärkts kraftigt under den senaste tre-

årsperioden. Ökade marginaler leder till att nötköttsföretagen 

känner framtidstro och väljer att investera. 

Figur 3. Avräkningspris, 
kalv- och foderkostnad 
per kg slaktad vikt.

Avser 16 månaders mjölkrastjur, 300 
kilo slaktad vikt. Uppgifterna bygger på 
SCBs statistik för en R3 ungtjur men är 
justerade för klassning, från R till O-, och 
transportkostnad till slakteriet på drygt 
en krona är borträknad.

Källa: Svenska köttföretagen
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Källa: Jordbruksverket, 
egen bearbetning
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Får och lamm

Tabell 3. Slaktutveckling och handelsflöden av 
får och lamm i Sverige.

Sverige
januari-
december 2016

∆ perioden (%) 
2016/15

Antal slaktade får 
(1 000-tal)

33,2 -0,5

Antal slaktade lamm 
(1 000-tal)

222,6 -2

Export 489 -44,6

Finland 259 -40

Norge 1 -96

Övriga 29 -61

Import 13 239 9,2

Irland 4 230 24

Nya Zeeland 3 385 8

Belgien 538 -44

Tyskland 600 5

Övriga 4 486 10

Källa: Jordbruksverket och SCB

Antalet slaktade lamm minskade med 2 procent under 2016 i förhållande 

till föregående år medan antalet slaktade tackor och baggar minskade 

endast marginellt. I en undersökning som genomförts av Jordbruksverket, 

där samtliga jordbruksföretag fått lämna uppgifter om antalet får, kan 

konstateras att antalet tackor och baggar minskat mellan åren 2013 och 

2016. Utvecklingen går i otakt med en marknad som under samma period 

vuxit med närmare 17 procent och lämnar också ett tydligt avtryck i han-

delsbalansen med lammkött.

   I jämförelse med 2015 minskar exporten relativt kraftigt, dock från blyg-

samma nivåer. Exportsiffrorna ska dock betraktas med viss skepsis då 

mycket talar för att handelsutvecklingen i Finland rör sig om vidareexport 

av utländskt lammkött.

   Sedan 1997 har importen av lammkött varit större än den svenska pro-

duktionen. Sedan dess har importen av från i synnerhet Irland och Nya 

Zeeland varit starkt stigande och tillväxttakten har vida överskridit den 

svenska produktionen som i dagsläget endast utgör 28 procent av den tota-

la förbrukningen. Trenden ser ut att fortsätta. Utmärkande är att Irland 

under 2016 förstärkt sin marknadsposition i Sverige och haft en högre till-

växttakt än Nya Zeeland, som närmast konkurrerar om handelsutrymmet.

Slaktutveckling och handels-
flöden i Sverige
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Lönsamhetsindikator
Den genomsnittliga marginalutvecklingen inom lammproduktio-

nen under årets 11 inledande veckor försämrades med närmare 

40 procent  i förhållande till samma period föregående år. En för-

sämrad prisbild i slutet på 2016 och fortsatt lägre prisnivåer under 

januari 2017 bidrar till den negativa lönsamhetsutvecklingen. 

Under mars månad har dock en betydande ökning skett i 

betalning och inför påskslakten ligger prisnivån på samma nivå 

som 2016.

   Svenska prisbilden på lamm förefaller ha svag koppling mot 

europeiska lammpriser men har ett betydligt tätare samband med 

utvecklingen av Irländska lammköttspriser. Vilket kan förklaras av 

att mycket av importerade lamm kommer från Irland.

Utvecklingen i svensk lammproduktion
Till skillnad från gris-och nötköttsproduktionen har antalet för-

prövade platser för får och getter varit i bättre balans med rådan-

de produktionskapacitet, uttryckt i besättningsstorlek. Under 2014 

föll dock investeringsviljan tillbaka något. Ett möjligt trendbrott 

kan ha skett under 2015 och 2016 investeringstakten åter vände 

uppåt. Fortfarande är förprövningarna för låga för att på sikt 

kunna bevara nuvarande produktionskapacitet, en indikativ nivå 

för att nå det målet är 14 000 platser. Ökningen i antalet förpröv-

ningar ska ses i ljuset av att företagarna upplever högre marginal-

er i produktionen.

Figur 5. Utvecklingen 
i slaktintäkter och 
foderkostnader i den 
svenska lammproduk-
tionen.

Bearbetning av Magnus Jönsson.
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Figur 6. Investerings-
takten i svensk får-
och lammproduktion.

Källa: Jordbruksverket, 
egen bearbetning.
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