
Så här står sig svenska grisproduktionen 
i konkurrensen med viktiga grisländerna

Världshandeln med griskött har de 
senaste åren stigit i takt med att olika 
politiska handelshinder försvunnit. 
Den stigande handeln med griskött 
på världsmarknaden medför ökad 
konkurrens mellan grisproducenterna 
i de länder som exporterar. Danmark 
som exporterar 80 procent av sin 
grisproduktion är verkligen påverkade 
av den utvecklingen. Griskött är en 
förhållandevis standardiserad handels-
vara, som handlas utifrån pris, kvalitet 
och leveranssäkerhet. Detta framgår 
av rapport 24 från Landsudvalget for 
Svin, Danmark, Omkostnader i inter-
nationell grisproduktion 2002.

internationellt
Därför är det starkt begränsade möjlighe-

ter för prisdifferentiering på säljsidan. I och 
med detta blir det i högre grad konkurrens i 
primärproduktionen i de olika länderna som 
avgör vem som kommer att producera gris-
kött till världsmarknaden på lång sikt.

Kostnad per kg griskött
I rapport en fokuseras på produktionsom-

kostnaderna i olika länder, Tyskland, Ungern, 
England (UK), Danmark, Sverige, Frankri-
ke, Holland, USA, Kanada, Spanien och Ir-
land. Dessa länder är antingen stora aktö-
rer på världsmarknaden eller viktiga kun-
der för den danska produktionen. Omkost-

Stallkostnader, räntor och avskrivningar, vid byggnation per kg 
slaktkropp. Tack vare myndigheternas krav på utrymmet för den 
enskilde grisar toppar Sverige denna tabell!

Foderförbrukning, kg/kg tillväxt från 30 till 100 kg..

Antal levererade 
slaktgrisar per års-
sugga 2002. Märk 
skillnaden i anta-
let levererade gri-
sar mellan bästa och 
sämsta landet. En del 
av skillnaderna här-
rör från spillfoderda-
gar och improduktiv 
tid på suggorna.

Antalet timmar per 
årssugga från födsel 
till slakt.

Samlad dödlighet i grisproduktionen under uppväxttiden, procent. 
Denna tabell ska jämföras med antalet födda och problem med 
olika sjukdomar efter diperioden.

Som du kan se lig-
ger Sverige på den 
övre halvan, har 
höga kostnader, 
jämfört med kon-
kurrentländerna.

Sverige ligger bra till med 11,5 grisar per kull. Många födda grisar per 
kull ger oftast högre dödlighet i och med fler underviktiga grisar.
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Indexerad utveck-
ling i grisproduktio-
nen uppdelad efter 
kostnadsnivå. Data 
från 2002 samt 20 år 
bakåt i tiden.

naderna i primärproduktionen värderas ut 
från storleken och sammansättningen av om-
kostnadsstrukturen. Detta har räknats om 
till vad kostnaden är till produktion av ett 
kilo griskött i de olika länderna. Dessa län-
ders styrka och svagheter värderas och sätts 
i förhållande till utvecklingen i det enskilda 
landets grisproduktion de senaste åren.
Rapporten visar också utvecklingstenden-

ser i de enskilda länderna under de kom-
mande fem åren.

Data från 2002
De inhämtade data från de olika länderna 

kommer från ledande grisproduktionseko-
nomer och alla nyckeltal är från 2002. Ma-
terialet är nationellt eller regionalt genom-
snitt. Materialet från Sverige kommer från 
LRF Konsult.
Från Ungern gäller resultaten från de 10 

bästa besättningarna.
Den samlade omkostnadsstrukturen för 

Danmark visas i tabellen. För de övriga 
länderna är gjort liknande sammanställ-
ningar.

Nils Andersson

Investerat kapital 
per årssugga, föd-
sel till slakt. Sveriges 
höga kostnader be-
ror, enligt meddelan-
det, på rådande la-
gar och byggtraditio-
ner. Bland annat kan 
ytan på gångarna 
vara upp till 5 gång-
er större, jämfört 
med Danmark.

Produktionsomkostnader
per kg slaktkropp i Danmark dkr
Foder 5,64
Avel 0,12
Veterinär, medicin 0,30
Energi och uppvärmning 0,27
Transport, smågrisar ---
Kostnad dödlighet 0,17
Diverse 0,21
Förräntning av besättning 0,13
Arbete 1,37
Finansiella omkstn >(inkl gödsel) 1,82
Underhållskostnader 0,23
Kostnader per kg dkr 10,26

Vinsten tiodubblas i danska 
grisbesättningar i Polen

En grupp danska svinproducenter satsa-
de i mitten av 1990 på storskalig grispro-
duktion i Polen. I dag har de en produk-
tion av 17 000 suggor och säljer över 400 
000 slaktgrisar. Vinsten 2004 ligger runt 
50 miljoner kr och är nära en 10 dubb-
ling mot 2003. Omsättningen fördubblas 
till runt 700 mkr, när priset ökat från 6,50 
till 11 kr per kilo. VD är Tom Axelgaard. 
Källa;MaskinBladet/Nils

Danska uppfödare inves-
terar för 10 000 suggor 

integrerat i Ukraina
I stort sett samma grupp danska uppfö-

dare investerar nu i Ukraina. Där har de 
övertagit stallar på 50 000 kvm och ska in-
vestera runt 250 mkr. Produktionen blir i 
storleksordningen 10 000 suggor och ca 250 
000 slaktgrisar.Källa: MaskinBladet/Nils

Fler än hälften av brittiska 
vegetarianerna äter kött
Nästan en fjärdedel av de britter som 

uppger sig vara vegetarianer äter ibland 
gris-, lamm- eller nötkött. Resultat kom-
mer från Storbritanniens största livsstils-
underökning, TNS Family Food Panel. Del-
tagarna i undersökningen får föra dagbok 
över sin diet under två veckor, två gång-
er per år.
I den senaste undersökningen deltog 11 

000 personer. 4 % av dem kallade sig för 
vegetarianer. 58 % av de som uppgav att 
de var vegetarianer åt kött eller fisk un-
der tvåveckorsperioden. 51 % av vegetari-
anerna uppgav att de brukade äta fisk. 20 
% av vegetarianerna uppgav att de bru-
kade äta kyckling. Källa: The Telegraph /
agriprim.com /Erik Brink.
Kommentar: Undersökningen bekräftar 

tidigare undersökningar, att många som 
säger sig vara vegetarianer och t o m ve-
ganer, då och då frångår sina principer. Å 
andra sidan är inte heller alla muslimer 
och andra officiellt icke grisköttätare helt 
trogna sina ord och löften, och inte hel-
ler f ö nykterister i förhållandet till alko-
hol. Framför allt när de inte är på hem-
maplan. /LG

Grisfarm för organtrans-
plantat  för människor 

byggs i Rumänien
Romanian Comparative Medicine Institu-

te i Bukarest ska tillsammans med ett hol-
ländskt företag bygga en svinfarm i Arges 
i södra Rumänien för att producera organ 
för transplantat på människa. Det holländ-
ska företaget ska leverera 200 immunisera-
de dräktiga suggor till den nya farmen för 
att starta projektet. Transplantat ska kun-
na levereras till både Rumänien och andra 
länder 2006. Källa: Sina. /LG

 Norska smågrisuppfödare 
kastrerade utan bedövning, 
Norsvin tar avstånd
I norska medier berättas om några små-

grisproducenter som kastrerar smågrisar-
na utan att bedöva före ingreppet. Det för-
döms av deras avelsorganisation Norsvin. 
2002 förbjöds kastrering utan bedövning 
och 2009 blir kastrering helt förbjudet. I 
dag kostar det smågrisproducenterna 40 
milj nkr per år att låta veterinärer bedöva 
grisarna före bedövningen.
Forskning pågår för att undgå galtlukt från 

okastrerade galtgrisar, men man har långt 
ifrån funnit någon lösning. Källa: Norsvin. 
/LG

Suggbesättningarnas med-
elstorlek 83,4 djur i fjol
Antalet grisar i Sverige i juni 2003 var 1 

903 100, i stort sett oförändrat sedan juni 
2002. Genomsnittliga besättningsstorleken 
av suggor var 83,4 djur, en ökning med 170 
% sedan 1995 då genomsnittsantalet var 30,8 
djur. Under samma period ökade den ge-
nomsnittliga besättningsstorleken av övriga 
svin från 157 till 377 djur, eller 140 %. 
Medelkobesättningen hade 41,4 kor. 1995 

var antalet 27,2. Antalet kor har minskat 2 
% sedan 2002. Källa: SCB. /LG

Världsproduktionen av 
griskött ökar, men även 
konsumtionen p g a BSE 

och fågelinfluensa
Världens grisproduktion väntas stiga svagt 

under 2004. Samtidigt saknas ca 300 000 ton 
griskött på marknaden, eftersom utbrottet 
av fågelinfluensa och BSE ökat konsum-
tionen av griskött, enligt Statistik Nyt från 
Dansk Landbrug. 
Brasilen förväntas minska sin produktion 

med tre procent, medan Kina väntas öka 
tre procent och Japan, USA och Kanada 
väntas öka sin produktion vardera med en 
procent. Den totala produktionen förväntas 
uppgå till 89 150 miljoner ton griskött.
Källa:MaskinBladet/Nils

De totala kostnaderna i dansk grisproduk-
tion 2002.


