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SLP betalar 
just nu bäst 
i Sverige!
Vecka 1 på nya året 2007 är Swedish 
Meats-ägda SLP det slakteri som be-
talar bästa grundnoteringen i Sverige, 
12,50 kr. Det är tredje veckan i rad 
man toppar slakteriernas noteringar. 
Swedish Meats sänkte noteringen 
på slaktgrisar med ytterligare 40 öre 
vecka 1 till 11,70 kr. Övriga slakte-
rier följde efter och flera som betalat 
väsentligt över Swedish Meats notering 
sänkte med 60 öre. 

grisnoteringen
SLP sänkte inte noteringen alls vecka 51, 
vilket alla andra gjorde och och låg därmed 
kvar på 12,90 året ut. Vecka 1 sänkte man 
samma som Swedish Meats 40 öre, vilket 
gör att priset nu ligger på 12,50, jämfört med 
Swedish Meats 11,70. 
Orsaken till den höga betalningen är säkert 

flera. SLP-leverantörerna är flitigt uppvakta-
de av andra slakterier efter Swedish Meats 
köp av SLP, särskilt när det meddelades att 
styckning och slakt skulle flyttas till Kristi-
anstad. Men SLP har bättre tider just nu, än 
många andra slakterier, när smörgåsmaten 
kommer fram på borden igen efter julskin-
kan. SLP var inte lika beroende som andra 
av skärningen av julskinka, även om denna 
också var betydande.

Samling kring 12,20 kr
Privatslakten i övrigt har nu samlats kring 
12,20 kr. Både Dahlbergs, Ginsten, Sköv-
de och Dalsjöfors ligger där och alltså även 
Dalsjöfors som ryckte åt sig initiativet och 
betalade ut hela kronan som hallandsupp-
födarna krävde i förra grisupproret.
-Vi har betalat långt över marknadsledaren 
en längre tid. Men nu måste vi anpassa oss 
till marknaden, säger Per-Åke Larsson, Dal-
sjöfors Slakteri. Det är fritt fall för många 
styckade produkter.
Swedish Meats sänkning vecka 51 med 60 
öre och vecka 1 med 40 öre är således 1 kr 
i total sänkning efter jul. 
-Sänkningen är en följd av att skärningen 
av julskinka är slut, säger Johan Andersson, 
Swedish Meats. Normalt sänks noteringen 
på slaktsvin med ca 1,50 kr efter jul.

Botten nådd
Det är således 50 öre kvar på dessa 1,50, men 
de behöver inte komma. I år sänktes nämli-
gen noteringen 30 öre redan första veckan 
av november och det blev aldrig någon höj-
ning av noteringen inför julslakten. De 1,50 
kr som är normal sänkning vid jul, har allt-

så med råge sänkts även i år. Det bör vän-
tas ett gott bokslut för Swedish Meats, vil-
ket man även flaggat för.
Det är detta som de halländsak grisuppfö-

darna tagit fasta på. Det blev aldrig någon 
höjning av noteringen till jul, då ska väl inte 
priset behöva sänkas?

Dålig utveckling för danska priset
Finska, danska, norska och tyska noteringar-
na var oförändrade vecka 1, men danska no-
teringen har haft en väldigt dålig utveckling 
under hösten. Efter att under en vecka ha va-
rit uppe i 10,10 dkr, dryga 12,20 skr, i början 
av september har noteringen med kontinu-
itet sjunkit till 8,40 dkr, 10,15 skr. Prisfallet 
under hösten är således mer än 2 skr. 
Finska noteringen har varit stabil under hös-
ten. Nivån har sedan den höjdes med 1 cent 
i början av oktober varit 1,24 euro, ca 11,20 
skr, och ligger där fortfarande första veck-
an i januari. 

Missar i somras
Finska grispriset skulle egentligen ha legat 
högre i somras, liksom det svenska. Många 
noteringspengar försvann på senvåren och 
sommaren, både i Finland och Sverige. I båda 
länderna missade man den starka internatio-
nella upptrenden, särskilt i Tyskland. Han-
deln var tydligen betydligt mer uppmärk-
sam och tecknade kontrakt till låga priser. 
I båda länderna har man rakt av erkänt att 
man missade den prisuppgången.
Magnus Lagergren uttryckte det så här vid 
ett tillfälle, när svenska spotpriset diskute-
rades:
-Har vi haft tyska spotpriset i Sverige redan i 
våras, så har vi nog inte missat tyska trenden. 
Då har vi varit mer uppmärksamma. Jag tar 
på mig ansvaret för missen, sa han.

Lars-Gunnar Lannhard

Swedish Meats knappar in 
på tyska noteringen

Swedish Meats slaktsvinspris har de 
senaste månaderna både dragit ifrån 
det danska priset på slaktsvin och när-
mat sig det tyska och tidvis även legat 
över det tyska, enligt det här diagram-
met, som Magnus Lagergren skickade 
till GrisPortalen på julaftonen. 

grisnoteringen
Danska priset har tappat rejält och följt det 
tyska under hösten, fastän på en lägre nivå. 
Svenska låg lågt i somras, men repade sig 
under hösten och har därefter varit bättre 
än danska. 
Det är säkert för tidigt att säga att det är 
en bestående trend, men vi kan hoppas på 
att den är det.
Det är Swedish Meats grundnotering som vi-
sas. I en tabell på GrisPortalen kan du även 
se Swedish Meats beräknade utfall. Det är 
efter avdrag och tillägg för kontrakt o dyl. 
Verkligt utbetalade pris ligger ca 66 öre hö-
gre än notering. 
Lite märkligt är kanske att beräknade utfal-
let ligger ca 66 öre över grundnotering även 
efter vecka 27, när priset höjdes generellt 
med 1,50 och nya kontrakt skrevs. 
Så småningom kommer kanske även verk-
ligt utfall och då kan vi kommentera dessa 
siffror lite mer. 

490 000 klick sedan Elmia
Sedan vi öppnade www.grisportalen.se före 
Elmia i mitten av oktober har 490 000 klick 
gjorts på sidorna på GrisPortalen.

Prenumerera för 2007
Du kan själv skriva ut fakturor på 2007 års 

prenumerationsavgift från endera GrisPor-
talen, eller @-GRIS. 


