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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
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Grundnoteringar vecka 33
Tilläggsbetalningar kan tillkomma. Kött-% 58. 
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 
kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 
30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Störst spann, 31 kg.
10.95 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg.
10.95 kr. Alviksgården. 
10.95 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.95 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.95 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Avräkningspriserna 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 
är sänkt 20 danska öre till 9.10 dkr. Vid kurs 
1.23 är noteringen 11.20 skr. Priset på suggor är 
oförändrat 7.10 dkr, ca 8.75 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 
20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 
– 86 kg. Bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) 
Avräkningspriset upp 2 cent till 1.19 euro.
11.12 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 
kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av 
grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.19 
kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 
är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.
Offi ciella priser i Europa. Källa: Henton 
Børsmæglerselskab, eurokurs 9.19 kr denna 
vecka. Priserna ska inte exakt jämföras 
med svenska, se framför allt på trenderna. 
Prisändringar kan ske fl er än en gång per vecka. 
Priserna jämförda med förra fredagen.
14.15 kr Tyskland 1.54 euro, priset är oförändrat. 
10.65 kr Frankrike 1.16 euro, nästan oförändrat
10.75 kr Belgien 1.17 euro, priset sänkt 2 cent.
11.20 kr Italien 1.22 euro, nästan oförändrat.

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat. 

Smågrispriserna vecka 33
Swedish Meats. Smågrispriset upp 10 öre för Bis 
Plus till 15.45. Bis 14.75 kr. Bas går upp 5 öre till 
13.65 kr. Nyavvanda går upp 20 öre till 30.25 kr.
KRAV-smågrisarna oförändrat för Bis Plus 25.30 
och KRAV Bis 24.55 kr.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går 
ned 6 dkr för 7-kilosgrisar och 8 dkr för 30-kilos 
och ekologiska. Omräkningskurs 1.23.
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 574 dkr (706 skr).
KLS. Smågrisar KLS Plus  15.65 kr/kg och KLS 
Grund 14.93 kr/kg. 
SLP. SLP+ 15.45 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 15.50, 
SwedeHam 14.79, Vita 13.73 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 15.45, 
Ugglarpsgrisen 14.45 kr.

Svenska slaktsvinspriset fortfarande
långt under dansk och tysk notering 
När det här skrivs vecka 33 är svenska slakts-

vinspriset 10.95 kr och har varit det sedan 
vecka 30, då priset höjdes 25 öre. Priset gäller 
både Swedish Meats och fl ertalet privatslak-
terier. Danska priset är 11.20 i svenska peng-
ar. I Tyskland är noteringen hela 14.15. 
Både i Sverige och Danmark klagar grisupp-

födarna över de låga priserna och det fi nns 
de i båda länderna som hotar med produk-
tionsprotester om inte priserna höjs. 
Under våren och sommaren ända tills i da-

garna, har det varit regnigt eller kallt och inte 
särskilt grillvänligt. Bra väder är en förutsätt-
ning för att det ska gå lätt att sälja lönsam-
ma grilldetaljer. Dålig försäljning har varit 
en följetong i rapporterna i @-GRIS i som-
mar både från Danish Crown och de svenska 
slakterierna. Bra väder så här års orkar säl-
lan återta en förlorad tidig grillsäsong.

Danska priset över svenska
Anmärkningsvärt är att svenska avräknings-

priset sedan februari oftast legat under dans-
ka priset, i stället för tvärt om. Svenskt gris-
kött har en längre tid haft ett negativt mer-
värde, långt från de en eller två kronorna 
över internationella nivån som vi talade om 
för några år sedan. 
Flertalet privatslakterier har sedan en tid  

samma grispris som Swedish Meats, efter att 
under vissa perioder haft en merbetalning. 
KLS håller fast vid sina 25 öre i merbetal-
ning, Skövde delar ut 30 öre av fjolårsvin-
sten via en förhöjd notering en tid framåt 
och Ginsten har ett konstant marknadstil-
lägg för närproducerade grisar. 
De offi ciella merbetalningarna inom privat-

ägda slakten försvann i stort sett när Swedish 
Meats höjde avräkningspriset vecka 30 utan 
att höja partiprislistan, som redan då var svår 
att tillämpa utan rabatter. Den redan svaga 
slaktmarginalen sjönk i praktiken med de 
25 öre som slaktsvinspriset höjdes. Vid de 
slakterier som har egen vidareförädling har 
man kanske lyckats höja en del detaljpriser 
och kompensera sig för det höjda slaktsvins-
priset, medan det för andra slakterier blivit 
en ren lönsamhetsförsämring. 
Under hela våren och sommaren har före-

trädare för Swedish Meats, inte minst vd Pe-
ter Rasztar, sagt att det är för många slak-
terier i Sverige och att lönsamheten skulle 
vara bättre för grisuppfödarna om antalet 

minskade och de kvarvarande slakterierna 
får fl er grisar att slakta. I många samman-
hang har både Johan Andersson och många 
andra, även från privatslakten, uppmanat till 
bättre priskurage, dvs hålla på partiprislis-
tans noteringar. Det har dock varit få som 
rent ut sagt att de själva beviljar rabatter på 
partiprislistan. 
I @-GRIS 6 augusti gick Hans Agné, Av-

elspoolen, som talesman för privatslakten, 
till angrepp mot den diskussionen, både om 
antalet slakterier och partiprislistan. Se sid 
3. Han sa att ingen hittills sett exempel på 
att minskad konkurrens leder till högre pris 
till bönderna.  
Hans Agné tog också bladet ur munnen om 

rabatterna på partiprislistan. Han sa att man 
mer kan likna prissättningen på grisköttet 
vid att skjuta med hagelbössa mot måltav-
lan partiprislistan, än att försöka skjuta mitt i 
prick (eller helst få ut ett merpris). Han me-
nade att alla är lika goda kålsupare när det 
gäller att bjuda under varandra. 
Partiprislistan är en lista som Swedish Me-

ats ger ut till sina köttkunder och är självfal-
let ingen prislista som på något sätt är ab-
solut för branschen. Men i praktiken fung-
erar den som ett riktmärke på samma sätt 
som när de marknadsledande oljebolagen 
förändrar sina priser. Den som dominerar 
marknaden sätter oftast priset.
Hans Agné menar att Swedish Meats som 

prisledare med 60 proc av marknaden mås-
te ta ansvaret för grispriserna. 
Även Swedish Meats är dock en liten ak-

tör internationellt och svenska livsmedels-
kedjor har även tillgång till import från stora 
köttföretag utomlands. Att Danish Crown så 
konkret uttalat att man ska ta en större del 
av svenska marknaden, ska man inte heller 
glömma när prisnivån och rabatter diskute-
ras. Jag kan inte befria mig från tanken att 
det fi nns ett gemensamt intresse från svens-
ka livsmedelskedjor och utländska köttfö-
retag som exporterar till Sverige att svensk 
grisuppfödning inte blir för lönsam! 
Att grispriset är högre i Danmark och vä-

sentligt högre i Tyskland hindrar således inte 
importen och det fi nns många skäl från både 
de svenska livsmedelskedjorna och från dans-
ka och tyska exportörerna att upprätthålla 
fortsatt goda affärsförbindelser.
Lars-Gunnar Lannhard
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Danish Crown köper LRFs aktier i polska 
Sokolow och finska HK Ruokatalo

Danish Crown har köpt LRFs 22,5 miljoner aktier i det stora pols-
ka slakteriföretaget Sokolow. Ägarandelen blir 22,5 %. Samtidigt 
ska Danish Crown köpa LRFs 2,6 miljoner aktier i fi nska slakteri-
koncernen HK Roukatalo OY och får därmed 10,1 % av aktierna. 
Danish Crown får genom affären ägarintressen både i Polen, Fin-
land och de baltiska staterna, särskilt Estland, eftersom HK Rou-
katalo har ägarintressen i slakterier och förädlingsföretag där.
HK Roukatalo äger redan 30 % av aktierna i Sokolow och aktier-

na ska ligga i ett gemensamt holdingbolag. Polsk lag säger att mi-
noritetsägarna ska ges möjlighet att sälja sina aktier till nya majo-
ritetsägarna. HK Roukatalo och Danish Crown avser att äga 50 % 
var i Sokolow. Omsättning 2 milj skr.
Affären ska godkännas av konkurrensmyndigheter. Danish Crown 

tänker inte öka ägarintresset i HK Roukatalo utöver de köpta 10,1 
%. Roukatalo har erfarenheter från verksamhet i de baltiska staterna 
sedan många år, en tillgång som Danish Crown nu kan utnyttja.


