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GRIS utkommer med 12 nummer per år. 

@-GRIS utkommer med minst 52 nr per år, 
dvs varje vecka när grispriserna är satta, samt 
i övrigt när något betydelsefullt för grispro-
duktionen inträffar.
Prenumerationspriset är 190 kr inkl moms 
10,75 kr år 2004. Enklast prenumererar du 
genom att sätta in 190 kr på vårt bankgiro 
eller post gi ro.

Bankgiro 440-0123  
Postgiro 69 22 21 - 5
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EUs grispriser kan vara på väg ned
innan Sverige segat sig till toppen

Noteringarna i 
@-GRIS fredagar
Eftersom grispriser ändras ofta, går det inte 

att vara helt aktuell i en tidning. GRIS har 
därför en emailupplaga, @-GRIS, med  gris-
priser och kortnyheter från grisvärlden. Om 
du  vill ha @-GRIS, skicka mail till gris@agrar  
med namn, adress och telefonnummer, så vi 
kan sortera in uppgifterna i registret. 
@-GRIS ingår i prenumerationen för GRIS 

(i Sverige 190 kr inkl moms) och kostar så-
ledes inget extra. Du kan få @-GRIS även 
till dina medarbetare och till fl er än en dator 
(mailadress) om du önskar. @-GRIS kommer 
minst varje fredagkväll, ibland även torsda-
gar med danska grispriser och måndagar om 
priser sätts då. Dessutom om något mycket 
viktigt inträffar även andra dagar.

Slaktsvinspriset i Tyskland föll 40 öre 
med verkan från 29 mars från 1.41 
euro, som är 13.05 skr (eurokurs 9.25 
kr) till 12.65. Danska suggpriset faller 
nära 40 öre vecka 15. Danska slakts-
vinspriset är fortsatt 10.65 skr (kurs 
1.24 kr). Därmed är en pristopp som 
varat under några veckor möjligen på 
väg att vända. Vi får hoppas det är till-
fälligt. Medelpriset i EU har under se-
nare tid varit 12.50 skr, medan vi i 
Sverige under samma tid haft 10.10 skr 
(Swedish Meats) och nu 10.30 kr.

grispriserna
Det här speglar situationen för grisproduk-

tionen i Sverige. Vi har inte lyckats få upp 
grispriserna, trots höga priser i omvärlden. 
Orsaken anses vara för mycket griskött på 
svenska marknaden och för mycket import. 
Att importen är fortsatt hög, trots att impor-
törerna rimligen hämtar griskött i t ex Dan-
mark där det är ett högre pris än i Sverige, 
det anses bero på långa kontrakt. 

Det är frustrerande att se på när importö-
rerna köper utländskt kött till ett högre pris 
än man betalar i Sverige, när vi inom den 
svenska grisproduktionen hävdar att vi bör 
ha minst 1 – 2 kr mer per kilo för våra etiskt 
och djurvänligt uppfödda grisar. Peter Rasz-
tar påpekar dock på att något kan hända i 
april, när kontrakten börjar gå ut. 
Swedish Meats är störste aktören på svens-

ka marknaden och är därmed marknadsle-
dare och sätter prisnivån genom att bestäm-
ma priset på partiprislistan.  SM har höjt par-
tiprislistan ett par gånger under senare tid, 
men det högre priset har inte gått att ta ut i 
praktiken till mer än en mindre del. För att 
få sälja har partiprislistan underskridits, både 
av kooperativa och privata slakterier. Det är 
därför det är så segt att få ut ett högre gris-
pris. Johan Andersson, Swedish Meats, har 
sagt fl era gånger i @-GRIS att vi håller på 
att konkurrera ihjäl oss inom landet. 

Jämför inte grispriserna rakt av
När vi jämför grispriserna i olika länder, 

måste vi ta hänsyn till olika prissättnings-
system. Du kan således inte jämföra priser-
na rätt av. I Danmark kalkylerar man alltid 
in en efterlikvid i priset, vilket innebär att 
danska priset bör räknas upp med mellan 
0.75 och 1.10 skr. Danskarna har å andra si-
dan få prestationstillägg. De fl esta svenska 
uppfödare får betydligt mer än den svenska 
grundnoteringen, eftersom det fi nns många 
tillägg att utnyttja.
Här intill kan du se priserna vid svenska 

slakterier vecka 14, liksom en del internatio-
nella priser. Uppgifterna är ur @-GRIS. 
I @-GRIS får du även färska marknads-

kommentarer och sammanfattning av tys-
ka futurespriserna.  Du kan se vad köpare 
av griskött är beredda att betala under må-
naderna ett år framåt.
I fortsättningen ska jag här i GRIS samman-

fatta vad som händer på marknaden för dig 
som inte har dator och internetadress. 
Förra veckan passerade @-GRIS milstol-

pen 1 500 läsare!

Lars-Gunnar Lannhard

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 14. 
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer 
i de fl esta fall tilläggsbetalningar, som kan varie-
ra och vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda 
viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.30 kr. Ginsten Slakt. 65 – 94,9 kg.
10.55 kr. KLS. 64 - 94,9 kg 
10.30 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.30 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.30 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. 
10.30 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.30 kr. Alviksgården.
10.30 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.30 kr. SLP. 70 – 94,9 kg
10.30 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
Internationellt.
Observera att olika länders avräkningspriser inte 
alltid kan jämföras med varandra, beroende bl a 
olika köttprocent och växelkurser.
10.65 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 
60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska 
öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svens-
ka avräkningspriser. Suggor över 129,9 kg betalas 
med 6.50 dkr, drygt 8.05 skr. (Kurs 1.24 kr).
23.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,77 
nkr x kurs 1.08.
10.45 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 
90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % 
av grisarna) 
11.00 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. 
Slaktsvinspriset höjs med 2 cent. Kvalitetsklass 
Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas 
med 1.19 euro.
Offi ciella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæg-
lerselskab, eurokurs 9.25 kr. Priserna ska inte ex-
akt jämföras med svenska, se trenderna.
12.65 kr Tyskland –0.040 till 1.27 euro
11.40 kr Holland +0.004 till 1.236 euro
10.35 kr Frankrike -0.003 till 1.109 euro
9.70 kr Belgien oförändrat 1.05 euro
9.60 kr Italien oförändrat 1.038 euro

Smågrispriserna vecka 14
Swedish Meats. Smågrispriset går upp 20 öre 
för Bis Plus till14.35 kr, Bis till 13.70 och Bas 
till 12.70 kr. Nyavvanda plus 40 öre till 27.55 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 20 öre i båda klas-
serna till för Bis Plus 24.25 och KRAV Bis 23.55 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 20 öre till 
14.60 kr/kg och KLS Grund med 19 öre till 13.93 
kr/kg. Inget marknadsavdrag. Marginellt över-
skott på smågrisar. 
Ugglarps Slakteri. Smågrispriset höjs 20 öre. Ugg-
larps Särklass 14.35 kr, Ugglarpsgrisen 13.35 kr.
SLP. Smågrispriset höjs 20 öre. SLP+ 
14.45 kr, SLP 13.45 kr, Treras 12.95 kr
Danish Crown och TiCan. Smågrispriser-
na är oförändrade. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 194 dkr (240 skr), 30 kg 339 dkr (420 skr)
SPF+MYC 7 kg 199 dkr (247 skr) 30 kg 344 (427 skr)
SPF 7 kg 203 dkr (252 skr) 30 kg 348 dkr (432 skr)
Økologi 30 kg 490 dkr (608 skr).
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Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak
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MPG Miljöprodukter AB
Victor Hassselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bearbetningslåda

Stor lucka 

www.mpg.se
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 Tel 0155-53 000 
www.tunamaskin.com

TUNA

Tuna-utgödsling
med MULTI-skåp

Processorstyrt automatskåp
– många nya funktioner:
• Inställbara paus-  • Linbroms
 och utgödslingstider • Larmutgång
• Mätvändning 
• Realtidsklocka
• Linbrottsvakt 
• Vändningsvakt
• Ändlägesparkering 
• Reversering
• Motorskyddsvakt 
• Linbytesvakt

– lättskötta
utgödslingar

PLÅTSKÅP

BRANDSÄKERT

Ett
smartare

val!

Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se


