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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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Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer 
i de fl esta fall tilläggsbetalningar, som kan vara 
betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp 
varierar i spännvidd.
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 
kr. 65 – 94,9 kg.
11.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 
31 kg.
11.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg
11.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Skövde Slakteri. Marknadstillägget har 
upphört. 71 – 94,9 kg.
11.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och 
grisar över 109,9 kg 7.10 kr.
11.45 kr. Alviksgården. 
11.45 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg, suggor 
över 140 kg upp 25 öre till 7.30 vid 58 % kött.
11.45 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte all-
tid kan jämföras med varandra p g a olika pris-
sättningssystem.
11.70 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. Avräkningspri-
set höjs 20 öre till 9.50 dkr. Vid kurs 1.23 är no-

teringen 11.70 skr. Priset på suggor stiger ytter-
ligare 20 öre till 8.20 dkr, nära 10.10 skr.
21.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är sänkt 
58 norska öre till 19.89 nkr x kurs 1.08 skr.
11.15 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 
86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % 
av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.22 
euro. Eurokurs 9.13 kr.
11.30 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. 
Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 
% av besättningarna) betalas med 1.24 euro, 
eurokurs 9.13 kr. Snellmans garanterade mini-
mipriser är för oktober 1.22 och november och 
december 1.24 euro. 
Offi ciella priser i Europa. Källa: Henton Børs-
mæglerselskab, eurokurs 9.13 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 här är 
jämförda med föregående fredag.
14.90 kr Tyskland 1.63 euro, priset oförändrat 
11.40 kr Frankrike 1.25 euro, priset har höjd 
tendens
11.25 kr Belgien 1.23 euro, priset höjt 4 cent
12.70 kr Italien 1.39 euro, oförändrat

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.
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Swedish Meats. Smågrispriset höjs med 50 öre 
till för Bis Plus 16.95 kr, Bis 16.20 och Bas 15.10 
kr. Nyavvanda höjs 1.35 kr till 33.95 kr. Mark-
nadstillägget sänks 5 kr till 10 kr för grisar i öv-
rig förmedling.

Priset på KRAV-smågrisarna är oförändrat, för 
Bis Plus 25.60 och KRAV Bis 24.85 kr. Kravtilläg-
get är nästa vecka oförändrat 8:50 kr per kg.

KLS. KLS Smågris höjs 20 öre till 16.90 kr/
kg. Balans i smågrisförmedlingen. Inget mark-
nadstillägg. 

Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 17 kr, Swe-
deHam 16.25, Vita 15.15 kr.

SLP. SLP Plus 17 kr. Marknadstillägget sänkt 
5 kr till 10 kr.

Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.95, Ugg-
larpsgrisen 15.95 kr.

Dahlbergs Slakteri: Smågrisar Särklass D upp 
50 öre till 17 kr

Danish Crown och TiCan. 7-kilos smågrispriser 
går ner 2 dkr. Omräkningskursen är 1.23.

BASIS 7 kg 208 dkr (255 skr), 30 kg 364 dkr 
(448 skr). SPF+MYC 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 
kg 369 (453 skr). SPF 7 kg 217 dkr (267 skr) 30 
kg 373 dkr (459 skr). Økologi 30 kg 592 dkr 
(728 skr).

kr och SLP 10.70. Alltså ca 1 kr mindre än 
i år. Dessa priser var oförändrade till vecka 
45. Då sänkte Swedish Meats 30 öre och de 
fl esta övriga slakterier följde efter mer el-
ler mindre! 
Men nu är mungiporna uppåt. Peter Johans-

son, SLP, säger om veckans prishöjning att 
”det känns rimligt att höja med 25 öre den-
na vecka, med tanke på avsättningen och 
prisläget på grisköttprodukterna”. Grispri-
set har helt klart en positiv trend. 

Höjning på måndag?
Ett bra tips inför nästa vecka är att alla 

övriga slakterier höjer på måndag. Då blir 
det även spännande att se om 25 öres höj-
ning räcker. Det kan bli mer. Slaktare och 
andra jag talat med säger att ”som det ser 
ut just nu är en krona fördelat på ett an-
tal veckor en tänkbar utveckling”. Om 
vi sköter oss. Det är intressant att höra 

att optimismen återvänt inom näringen!
Prognosen är kanske inte helt vågad, efter-
som vi är på väg in i julslakten och förutsätt-
ningarna för prishöjningar framöver är vä-
sentligt bättre än vid samma tid i fjol. Men 
man ska ju inte sälja grisköttet förrän gri-
sen är slaktad. 

Många positiva faktorer
Vad är det då som gör att så många är op-

timistiska för den närmaste tiden? Jag har 
ställt frågan till  slaktare och andra. Här är 
några förklaringar utan rangordning, vikt 
och betydelse:
• Julslakten närmar sig, det är alltid po-

sitivt.
• Skinkan har varit ett prisproblem länge, 

men nu börjar det lossna även för den. Be-
redningen till julskinka tar undan mycket 
skinka i Sverige. Även internationellt ser 
det ljusare ut. 

• Lagren uppges vara små både hos slak-
terier och förädlare. 
• Svenska grisproduktionen väntas minska 

2 – 3 proc nästa år, enligt seminstatistiken.
• Det innebär färre grisar till slakterierna 

att slåss om. Bättre slaktsvinspris är som be-
kant ett bra vapen att slåss med. Grisköttkö-
parna vill försäkra sig om i varje fall viss del 
svenskt griskött. Man vet aldrig hur mycket 
griskött man får köra till tippen (eller retur-
nera) om en skandal skulle dyka upp.
• De senaste dagarna har danskt griskött 

fått dålig publicitet igen i danska medier, där-
för att salmonellaproblemen i slakten ökar 
i stället för att minska. 77 personer blev sal-
monellasjuka av danskt griskött 2002 och 
202 blev sjuka 2003. Dessutom fi ck Danish 
Crown åter igen kritik av Fødevaredirek-
toratet för att inte hålla godtagbar hygien i 
ett av slakterierna (Odense).
• Charkråvaran och feta produkterna har 
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 Tel 0155-53 000 www.
tunamaskin.com

TUNA – Även för späda 
kultingar och 
gamla suggor

Är du ett riktigt svin?

I så fall har vi en bra 
utgödsling till dig!

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

Ventilationslösning för ditt stall 

SKOV A/S är specialister  
på ventilation. 

Vi hjälper dig att hitta rätt. 

För mer information tag kontakt med: 

Ingemar Fransson · Hjo 
Tlf./fax: 0503-14243 · Mobiltlf.:070-2254286 

E-mail: ifr@skov.dk · www.skov.dk 


