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Världshandeln med griskött ökar 
Därmed ökar även konkurrensen
Världshandeln med griskött har de 
senaste åren stigit i takt med att olika 
politiska handelshinder tagits bort. 
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 29 från Landsudvalget, Dan-
mark, ”Omkostnader i internationell 
grisproduktion 2004”.

handel
Därför är det starkt begränsade möjligheter 
för prisdifferentiering på säljsidan. I och med 

ser i de enskilda länderna under de kom-
mande fem åren.
De inhämtade data från de olika länder-
na kommer från ledande grisproduktions-
ekonomer och alla nyckeltal är från 2004. 
Dessa har fått fylla i ett frågeformulär samt 
fått personliga besök. Materialet är natio-
nellt eller regionalt genomsnitt. Resultaten 
från USA, Kanada och Brasilien räknas inte 
som säkra.

Nils Andersson
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Foder 4.99
Avel 0,18
Veterinär, medicin 0,35
Energi och uppvärmning 0,26
Transport, smågrisar ---
Kostnad dödlighet 0,20
Diverse 0,13
Förräntning av besättning 0,12
Arbete 1,21
Finansiella omkstn >(inkl gödsel) 1,74
Underhållskostnader 0,23
Kostnader per kg 9,41
(80 öre lägre än 2002)

detta blir det i högre grad konkurrens i pri-
märproduktionen i de olika länderna, som 
avgör vem som kommer att producera gris-
kött till världsmarknaden på lång sikt.

Kostnad per kg griskött
I den danska rapporten fokuseras på pro-
duktionsomkostnaderna i olika länder, Tysk-
land, Ungern, England (UK), Danmark, Sve-
rige, Frankrike, Holland, USA, Kanada, Spa-
nien, Irland och Brasilien. Dessa länder är 
antingen stora aktörer på världsmarknaden 
eller viktiga kunder för den danska produk-
tionen. 
Omkostnaderna i primärproduktionen vär-
deras ut från storleken och sammansättning-
en av omkostnadsstrukturen. Detta har räk-
nats om till vad kostnaden är till produk-
tion av ett kilo griskött i de olika länderna. 
Dessa länders styrka och svagheter värde-
ras och sätts i förhållande till utvecklingen 
i det enskilda landets grisproduktion de se-
naste åren.
Rapporten visar också utvecklingstenden-

Den samlade omkostnadsstrukturen för 
Danmark visas i tabellen. Produktionsom-
kostnader per kg slaktkropp i Danmark.  
För de övriga länderna är gjort liknande 
sammanställningar.

De totala kost-
naderna i gris-
produktionen 
år 2002. Som du 
kan se ligger Sve-
rige på den övre 
halvan, har höga 
kostnader, jäm-
fört med konkur-
rentländerna.

Sverige ligger bra 
till med drygt 12 
födda grisar per 
kull. Ungern och 
Brasilien har 2 
mindre per kull. 
Många födda gri-
sar per kull ger 
oftast högre död-
lighet i och med 
fler underviktiga 
grisar.

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

Investerat kapital per årssugga, födsel till 
slakt. Sveriges höga kostnader beror, enligt 
meddelandet, på rådande lagar och bygg-
traditioner. Bland annat kan ytan på gång-
arna vara större, jämfört med Danmark.

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vatten

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT
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Nykvist kallar kedjorna 
till möte om  

ursprungsmärkning
Jordbruks- och konsumentminister Ann-

Christin Nykvist bjuder in de stora livs-
medelskedjorna till ett möte redan före 
midsommar för att få bättre ursprungs-
märkning av maten.
-Vi vet att konsumenterna vill veta var 

maten kommer ifrån. Nu hoppas jag att 
handeln visar kreativitet och positiv in-
ställning till att förbättra den information 
som ges, säger Ann-Christin Nykvist
Ann-Christin Nykvist berättade om sina 

intentioner vid LRFs förbundsstämma i 
Piteå. Källa: Ica-Nyheter./LG


