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Dyrare olja höjer spannmålspriset 
Konkurrens om energin väntas
När oljepriset stiger till rekordhöjder, 
100 dollar fatet, finns stor risk att 
spannmålspriset åker i höjden. Då kan 
en del av spannmålen användas för 
uppvärmning genom eldning. Jord-
bruksmark kan då också användas 
för odling av energigrödor och salix. 
Spannmål till djurfoder kan bli dyrare. 
Redan idag sker transporter av livs-
medel långa vägar. Sådant fördyrar 
också plus att miljön påverkas nega-
tivt.

spannmål
Världens befolkning ökar. Alla behöver mat. 

Import sker till behövande länder. Länder 
som ökat sin livsmedelproduktion exporte-
rar. Exporterande länder är t ex Brasilien, 
som ökat sin köttproduktion med 28 pro-
cent. Detta redovisade Åsa Odell, ordföran-
de för LRF i Skåne under KSLSs semina-
rium Vad händer med animalieproduktio-
nen om spannmålspriserna stiger p g a sti-
gande oljepriser.

Konsumtionen av kött har ökat
Världshandeln med livsmedel har ökat i och 

med WTO-förhandlingarna. Priset på energin 
har ökat. Det påverkar transportkostnader-
na via landsväg negativt. Med sjötransporter 
är det billigare. Även MTR-reformen (EUs 
jordbrukspolitik) påverkar priserna.
Konsumtionen av kött på världsmarkna-

den har ökat under åren 1989/1991 till 2001 
med 32 procent. Största ökningen står få-
gelköttet för, 71 procent, medan grisköttet 
ökat 31 procent.
Det är inte så svårt att förstå att fågelköt-

tet ökat sina marknadsandelar. Det går åt 
mindre foder till kycklingarna. Runt ett kilo 
mindre per kilo tillväxt till kycklingar än till 
grisar. Till grisar går det åt ca 2,8 kilo foder 
per kilo tillväxt meden det till kycklingar går 
åt 1,7 kg. Samtidigt åtgår det mindre perso-
nal för skötseln av broiler.

Ökar spannmålspriserna minskar margina-
lerna i primärproduktionen om inte butiks-
priserna följer efter uppåt. 
Det som också kan påverka livsmedelspri-

serna är utbrott av olika sjukdomar som dju-
ren kan drabbas av, t ex fågelinfluensa el-
ler mul- och klövsjuka på grisar och nöt-
kreatur. 

Högre spannmålspriser
Med högre spannmålspriser blir det i många 

fall dyrare insatsvaror för primärproducen-
ten. Därigenom kan användningen av drank, 
rapsmjöl och annat avfall från industri- och 
livsmedelssektorn öka till djuruppfödningen. 
Samtidigt måste varje djurproducent måna 
om gödseln. Ammoniakemissionerna mås-

Åsa Odell

Köttkonsumtionen per capita i några län-
der. Källa: LRF Kött.

te minska. Därigenom kan mer kväve bli 
kvar i gödseln, vilket minskar inköpet av 
handelsgödsel. Följden kan bli en omför-
delning av kostnaderna, som då kan mins-
ka eller förbli mer eller mindre oförändra-
de på gården.
En annan del är ökning av lokalproduce-

rade råvaror för livsmedel. Kanske en ökad 
handel mellan producent och konsument i 
framtiden? Troligen blir det även en fortsatt 
ökad koncentration av animalieproduktio-
nen. Större besättningar med duktig perso-
nal för kostnadseffektivitet kan till viss del 
motstå ökat pris på råvaror i primärproduk-
tionen. Samtidigt kan ökade kostnader (för 
råvaror till djurproduktionen, ökade trans-
portkostnader även för livsmedelsindustrin, 
högre arbetslöner, etc) leda till ökade kött-
priser. Därmed kan konsumtionsutveckling-
en förändras.
Som avslutning påtalade Åsa Odell att 

livsmedelsbehovet kommer att öka i värl-
den genom förbättrad ekonomi hos konsu-
menterna. 

Nils Andersson

Konsumtionen av kött i världen 1989 - 
1991 och 2001. Källa: FAO.

 1989-91  2001  Förändring
 Milj. ton % Milj. ton % %

Griskött 69,7 39 91,2 39 +31
Fågelkött 40,9 23 69,9 29 +71
Nötkött 53,0 30 56,6 24 + 7
Fårkött 9,7 5 7,5 3 +29
Övrigt kött 5,8 3 7,5 3 +29
Totalt 179,1 100 236,5 100 +32

Christian Nyrén vd för 
KRAVs certifieringsbolag
Christian Nyrén ska etablera KRAVs ny-

bildade certifieringsbolag på marknaden 
för certifieringstjänster. Han tillträder se-
nast i mars. KRAV har beslutat ge sig ut på 
öppna marknaden för miljöcertifieringar, 
bl a som en förberedelse inför en eventu-
ell öppning av KRAVs regelverk, vilken 
skulle göra det möjligt för andra aktörer 
att certifiera enligt KRAVs regler.
Christian Nyrén är sedan 1999 miljö- och 

kvalitetschef på Saba Frukt och Grönt AB. 
Källa Veckans Ekolantbruk.
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Nya och gamla
leverantörer är välkomna!

Innan du skriver nytt kontrakt 
kontakta oss!

Eric Tham 073-322 87 99
Hans Sjöberg 070-882 01 81

Undertrycksventilation  
med ny DA 1500 loftventil 

Tlf.: +45 72 17 55 55 • info@skov.dk • www.skov.dk 

SKOV levererar totallösningar inom ventilation.  
DA 1500 är en nyutvecklad loftventil, som kombinerar 
hög kapacitet med låg lufthastighet. Det innebär lägre 
pris per m3 luft. Ventilen är isolerad för att motverka 
kondens och tål rengöring med högtryckstvätt. 

Besök oss på Agromek 2006 –K8210, där vi också visar 
nya system när det gäller alarmanläggningar. 

Climate for Growth 

Kontakta:   
SKOV A/S • Ingemar Fransson 

ifr@skov.com • 0702-254286  

New

Christer Åberg ny vd för 
Lithells

Christer Åberg har utsetts till ny vd för 
Lithells AB från 1 april. Han är 39 år och 
har de senaste 15 åren arbetat vid Unilever 
i nordiska länder, Mellan Östern och Euro-
pa, bl a som vd för Unilever Home & Per-
sonal Care Nordic med ansvar för Sverige, 
Finland och Danmark. 
Lithells har 1 200 anställda omsatte 310 milj 

euro 2004. Källa: Pressmeddelande.

Ingen djursmitta hittills vi åtta av nio 
salmonellamisstänkta besättningar
Inga grisar har hittills hittats sjuka av 
salmonella från mjölfodret från Lant-
männens anläggning i Åhus. Av de 
nio besättningarna är nu åtta kontrol-
lerade och har ingen djursmitta. Från 
en besättning är träckproverna ännu 
inte klara. 

salmonella
Tre besättningar är spärrade, därför att 
man hittat positiva prover i foderanlägg-
ningarna. Inget foder med salmonella har 
hittats i foder som grisarna ätit. Tre posi-
tiva miljöprover har hittats på gårdar, bl a 
på ett tak till en silo för råvaror och i ett 
fall i ett luftningsrör. Att smitta inte hittats 
i fodret underlättar i hög grad saneringen.
-Tre salmonellatyper har hittats i utlast-

ningsprovrna, Infantis, Livingstone och Ago-
na. De bedöms lite olika och är inte i något 
fall av värsta sorten, men likväl är det sal-
monella, konstaterar Kjell Larsson, Lant-
männen.
-Mjöllinjen fick tillstånd att köra igång igen 

2 januari och startade några dagar senare, 
säger han. Smittan upptäcktes 19 december 
och provsvaren kom 23 december. 

-De positiva proverna i Åhus-anläggningen 
var tagna i punktfilter och gav indikationen 
att undersöka 575 utlastningsprover. Nio po-
sitiva leveranser hade gått ut till gårdar.
Den salmonellatyp som hittades i Östergöt-

land, vid det stora utbrottet, var Cubana.
-Vi letar nu orsak till smittan, säger Kjell. 

Det från Polen importerade rapspartiet var 
inte smittat, enligt det tyska laboratoriet, och 
vi misstänker inget fel i provtagningen. Det 
vi försöker utreda är varför salmonellastam-
marnas serotyper även funnits i tidigare rå-
varupartier vid anläggningen. Det kan tyda 
på någon miss i hanteringen, men utredning-
en får visa.
-Om proverna från den sista gården ock-

så är negativa, kan vi hoppas på förkortad 
spärrtid, säger Kjell. Det är inget som vi kan 
bestämma över, men det finns förhoppning-
ar. Detta minskar pressen på de berörda be-
sättningarna. 

Inte bara bra att pelletera
-Det har framförts idén att allt foder ska 

pelleteras, för att minska risken för salmo-
nellasmitta, men det finns det många delade 
meningar om. Teoretiskt är det en idé, men 
inte praktiskt. Och vi vet inte om riskminsk-

ningen motsvarar premien. Vi ser inget skäl 
till att pelletera allt. Det kostar 5 öre per kilo 
helfoder, som ska räknas hem. För koncen-
trat blir det 10 öre. Man måste vara säker 
på att få igen det i ett annat led. 
-Vi arbetar inom Lantmännen på att sän-

ka kostnaderna för grisproduktionen, inte 
öka dem. Gårdsproducerat foder är i det 
närmaste omöjligt att pelletera. 
-Det är 1 000 gånger fler bakterier i mjöl-

foder än i pelleterat, men det är både goda 
och onda bakterier. Värmebehandlar man, 
slår man ihjäl båda. 

Lars-Gunnar Lannhard


