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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

tryck
RB Grafi ska AB, Örebro

Nordvästeuropas priskruvor planar ut 
Flesta noteringarna oförändrade

Swedish Meats avräkningspris vecka 28 är oför-
ändrat 10.70 kr. Även danska priset ligger kvar 
på 11.20 skr och tyska är f n 13.70 skr. Det syns 
som om priskurvorna i nordvästra Europa planar 
ut efter en fi n stigning under våren. Det är i stort 
sett oförändrade grispriser i de fl esta länder vi be-
vakar i @-GRIS. I Frankrike har dock priset gått 
ned 3 cent, eller knappt 30 öre vecka 27. Norska 
priset har gått ned med ca 90 svenska öre. 

I Sverige har vi under senare tid fått prishöjning-
ar på slaktsvin med 25 + 25 öre, men vi väntar på 
mer. Vi ligger fortfarande en bra bit under note-
ringarna i fl era kontinentala länder, även om vi 
tar hänsyn till de olika tillägg vi får i Sverige. 

Partipriset i Sverige höjdes förra veckan med 
50 öre och har inte fått genomslag ännu i alla 
led. Det tar tid innan partiprislistans prisökning-
ar får genomslag på hela sortimentet köttdetaljer 
och chark. Det kommer inte att gå snabbare när 
EMV-produkterna ökar. När partiprishöjningen 
fått genomslag kan det bli dags för nästa prishöj-
ning för slaktsvinen. 

-Vi jobbar nu in den senaste partiprishöjning-
en i detaljsortimentet, säger Bo Larsson, Swe-
dish Meats. Det blev en ganska normal försälj-
ning medsommarveckan, säger han. Nu vidtar 
semesterperioden, vilket innebär att svenskar-
na rör på sig och äter mer utanför hemmet. Det 
infi nner sig en viss stiltje i mataffärerna.

Nej midsommar blev ingen bra grillhelg, med 
regnväder under inledningen av helgen och spar-
samt med solsken i slutet. Bästa konsumtionen 
av grillprodukter får vi om det är fi nt väder och 
svenskarna fortfarande jobbar och håller sig hem-
ma. Under semestern äter man mera ute på pub-ma. Under semestern äter man mera ute på pub-
lika matställen eller utomlands. 

-Vi ser ut att vara i något slags neutralläge i för-
säljningen av grisprodukter just nu. Försäljning-
en är varken bra eller dålig, säger Magnus La-
gergren, Skövde Slakteri. Prisbilden på vissa de-
taljer går upp och det ser ut som om vi är på väg 
in i en bättre konjunktur. Skinkan är dock fort-
satt besvärlig, både avsättnings- och prismässigt. 
Det uteblivna grillvädret i midsommarhelgen gör 
inte saken bättre. 

-De kommande fyra veckorna är en stor del av 
charkindustrin semesterstängd, framför allt de 
som tillverkar frysta produkter. Turligt nog är 
Baltikum och inte minst Polen allt större köpare 
av charkråvara och betalar f n bättre än de lägsta 
priser som förekommer i Sverige. Polska valutan 
har stärkts kraftigt, vilket gynnar exporten. 

-Grispriserna har visserligen stannat upp i fl e-

ra länder, men vi bör kunna höja priset ytterliga-
re i Sverige. Det saknas fortfarande någon kro-
na på vårt avräkningspris, säger Magnus. För att 
vi inte ska tappa grisproduktion i Sverige, måste 
priset helt enkelt upp mer. Många grisuppfödare 
är mycket frustrerade över att vi inte kan hänga 
med i den internationella prisuppgången.

I Finland har Österbottens Kött haft 30 öre i 
”grilltillägg” före midsommar. Det tillförde slak-
terierna en hel del fl er grisar inför midsommar-
helgen, men nu är priset tillbaka på 10.50 skr 
igen. Snellmans betalar 11.05 skr. 

USA, Japan och Mexico
Grispriset i USA (58 dollar/cwt) är det högsta se-

dan sommaren 1997 (60 dollar) och har i juni gått 
upp med 35 proc sedan juni 2003. Både grisuppfö-
darna och industrin gör goda pengar (se effektivi-
tetsjämförelser i nästa GRIS). Som vi berättade 
i förra GRIS, är det fl era orsaker till  amerikan-
ska grisköttsboomen. Det vi inte nämnde senast 
är att exporten till Mexico formligen exploderat. 
De första fyra månaderna i år ökade exporten 92 
proc, jämfört med samma tid i fjol. Mexikanerna 
köper t o m ourbenat griskött i USA, trots vä-
sentligt lägre arbetskostnader i Mexico.   

Även i Japan äter man mer griskött än någon-
sin. Konsumtionen under april var 45 proc högre 
än april i fjol. Orsaken är rädslan för BSE, efter 
utbrott i USA och Japan. Fågelinfl uensan bidrar 
också till ökad grisköttskonsumtion. Konsumtio-
nen av fjäderfä minskade i april med 9 proc. 

Futurepriserna i Hannover har vänt nedåt un-
der vecka 27, efter en lång stadig uppgång. Sänk-
ningen är 4 cent till 1.44 euro för griskött för le-ningen är 4 cent till 1.44 euro för griskött för le-
verans i juli, 3 cent sänkning till 1.39 för augus-
ti och 1.36 för september, 1 cent för oktober till 
1.32, november 3 cent sänkning till 1.31 och 1 
cent sänkning för december till 1.30 cent. Även 
de övriga månaderna fram till mars visar sänk-
ningar. För kontrakt under april och maj är dock 
grispriset högre än för en vecka sedan, 1.32 resp 
1.35 euro.

Dollarn har försvagats till 7.53 skr, euron  står  
i 9.16, pundet har försvagats till 13.68 och dans-
ka kronan står i drygt 1.23.

Läs marknadsnoteringarna med kommentarer 
varje fredag i @-GRIS, som du får via email. Be-
ställ @-GRIS på gris@agrar.se ( ingår i pre-
numerationsavgiften).

Lars-Gunnar Lannhard

AvräAvräAvr kningspriser, grundnoteringar vecka 27
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de fl esta 
fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. 
Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar.st betalda viktgrupp varierar.st betalda viktgrupp varierar
11.75 kr. Ginsten Slakt.Ginsten Slakt.Ginsten Slakt  Inkl marknadstillägg 1 
kr. 65 – 94,9 kg.
11.00 kr.11.00 kr.11.00 kr SköSköSk vde Slakteri. Inkl marknadstillägg 
30 öre. 71 – 94,9 kg.
10.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Störst spann, 31 kg.
10.80 kr. DalsjöDalsjöDalsj fors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.80 kr. SLP.SLP.SLP  70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Swedish Meats, oförändrat v 28. 75 
– 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.70 kr. Alviksgården. 
10.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.70 kr. SydköSydköSydk tt. 71 – 100 kg.
10.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Ländernas avräkningspriser kan inte alltid jämföras 
med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 
kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 
danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med 
svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på
slaktsvin är oförändrat 9.10 dkr. Vid kurs 1.23 är 
noteringen 11.20 skr. 
22.75 kr. Norsk KjöNorsk KjöNorsk Kj tt. Vecka 28. (55,1 - 75 kg) 
Priset sänkt från 21.48 till 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kösterbottens Kösterbottens K tt/Atria. 59 %, 74 
– 80 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av 
grisarna) Avräkningspris 1.15 euro Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 
kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av 
grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. 
Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är 
fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Priser i Europa.Priser i Europa.P  Källa: Henton 
Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska 
inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på
trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fl er 
än en gång per vecka. Priserna är jämförda med 
förra veckan.
13.70 kr Tyskland 1.50 euro, oförändrat. 
12.05 kr 12.05 kr FrankrikFrankrikeeFrankrikeFrankrikFrankrikeFrankrik 1.29 euro, priset s1.29 euro, priset säänkt 3 cent.nkt 3 cent.
10.80 kr Belgien 1.18 euro, oförändrat.
10.30 kr Italien 1.13 euro, nästan oförändrat.

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 28 efter 
höjningen med 50 öre förra veckan.

Smågrispriserna vecka 27
Swedish Meats. Bis Plus 14.70. Bis 14.00 kr. Bas 
12.95 kr. Nyavvanda 28.15 kr.
KRAV Bis Plus 24.95, KRAV Bis 24.20 kr.KRAV Bis Plus 24.95, KRAV Bis 24.20 kr.KRAV
KLS. KLS Plus 14.90 kr/kg, KLS Grund 14.20 
kr/kg. Smågrisöverskott. Marknadsavdrag 20 kr. 
Danish Crown och TiCan. Vecka 28. BASIS 
7 kg 205 dkr (252 skr), 30 kg 357 dkr (439 skr). 
SPF+MYC 7 kg 210 dkr (258 skr) 30 kg 362 (445 
skr). SPF 7 kg 214 dkr (263 skr) 30 kg 366 dkr (450 
skr). Økologi 30 kg 560 dkr (689 skr).
SLP. SLP+ 14.75 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.65 kr, 
Ugglarpsgrisen 13.65 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.85 kr, 
SwedeHam 14.16 kr. Vita 13.30 kr.
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Kurs i Ekologisk grisproduktion 
– forskning och försök
Tid och plats: onsdag 6/10 kl 14 – 17.30, 
torsdag 7/10 kl 8.30 – 15, Uppsala.
Medverkande: Forskare från SLU Up-
psala, Skara och Alnarp (JBT) samt JTI.
Ämnen som tas upp: Smågrisproduktion, 
avel, foder, utfodring, inhysningssystem 
föföf r ekologiska slaktsvin, växtnäring, be-
teende och arbetsmiljö
Anmälan: Till Hushållningssällskapet i 
Uppsala, 018-56 04 00 senast 1/9. 
Kostnad: Kusen ingår i svenska miljö- 
och landsbygdsprogrammet som fi nansi-
eras gemensamt av Sverige och EU. Del-
tagaren bekostar kost och logi.
Kursansvariga: Maria Alarik, 018-56 04 07, 
och Stina Stabo, 018-56 04 19
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