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Slaktsvinspriset sänktes två dagar 
före förhandlingar med handeln
18 december höll Swedish Meats och 
andra slakterier förhandlingar med 
Hilton Foods om januari månads 
köttleveranser. Två dagar innan med-
delades att råvaran, grisarna, sänks 60 
öre/kg.

kötthandel
De halländska grisuppfödarna, som leder 
grisupproret, for nästan upp i taket och und-
rar hur egentligen förhandlingarna med han-
deln går till. Först sänker största leverantö-
ren av griskött, Swedish Meats, priset på rå-
varan och övriga slakterier följer efter, dock 

inte SLP. Man sätter samtidigt även ner par-
tipriset.
Ett par dagar senare sätter man sig vid för-
handlingsbordet och ska försöka få ett så 
högt pris som möjligt. Hur kan man få ett 
bra pris för grisköttet, om man redan före 
förhandlingarna prutat med sig själv, und-
rar man.
-Ingen annan som har något att sälja, sän-
ker priset innan man börjar förhandla, säger 
Per Karlsson, Boarps gård. Vi kan ju aldrig 
få ett bättre pris än vi begär! Vad jag erfar 
har prisnivån sänkts i storleksordningen 75 
öre i måndags, säger han.

Slaktsvinspriset har ingen bety-
delse vid förhandlingarna
Bo Larsson sköter Swedish Meats förhand-

lingar med handeln. Han säger att avräk-
ningspriset på slaktsvinen och partipriset 
inte har något inflytande alls på förhand-
lingsresultatet.
-Det är en mängd faktorer som påverkar pri-
set, men i huvudsak är det tillgång och efter-
frågan som styr. Vad säljer tyskarna för och 
vad säljer danskarna för? De priserna måste 
vi matcha, säger han. Vad svenska slaktsvin-
spriset är för tillfället, spelar ingen roll.

Danskarnas pris speglar interna-
tionella nivån
-Danskarnas priser speglar ganska bra var 
den internationella prisnivån ligger. Dans-
karna anpassar sedan slaktsvinspriset efter 
prisnivån på grisköttmarknaden.
-Vi kan inte bygga murar kring Sverige, utan 
måste anpassa oss till priserna runt om oss. 
Det har blivit allt billigare att importera, vil-
ket lett till ökad import.
-Vi vet vilka volymer Swedish Meats har att 
hantera. Dem måste vi sälja till olika köttkö-
pare. Hilton Foods, som vi förhandlade med 
i måndags, är en av många köttkunder, men 
inte ens den största. Förutom genom Hilton 
köper Ica in kött centralt och vi säljer även 
direkt till några stora butiker.

Lämnar bud, slutförhandlar
-Förhandlingarna går till så, att jag lämnar 
ett bud. Det lämnade jag till Hilton för en 
vecka sedan. Jag har alltså första tjing på 
att sätta priset. Hilton tog även in bud från 
andra slakterier. Hilton lämnar sedan mot-
bud. I måndags slutförhandlade vi, säger Bo 
Larsson.
-Försäljningen för varje period är som vil-
ken förhandling som helst, med givande och 

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge
Tel 035-171 600, 0705-94 82 72

Vi har marknadens bästa avräkningspriser, utan långa avtal!

Slaktgrisar 12:20, suggor 7:00 
Smågrisar notering + 106 kr
GRISPRODUCENTERGRISPRODUCENTER!!
Tänk dig för innan Du tecknar långa leveransavtal på 
slaktsvin! Ginsten Slakteri kan vara det bästa alternativet.

Vår notering från vecka 1 är 12,20 kr för 58 % kött, 65 – 89,9 
kg. Dessutom tillkommer veckotillägg med ca 0:20 – 0:30 
kr/kg. 

Pris för sugga 7:00 kr vid 58 % kött, över 140 kg.

Vi köper nu även smågrisar! Tillägg över noteringen med 
upp till 106 kr/gris.

Detta borde vara ett bra alternativ,  
utan långa bindningstider. Kontakta oss!

Nytt uppror, nu mot sänkt notering 
Slaktanmälan varannan vecka

Sänkta slaktsvinspriset vecka 51 beror på 
efter jul-varor och internationellt tryck
-Marknaden i Sverige förändras påtag-
ligt på grund av konsumtionsmönstret 
efter jul. Lite förenklat kan man säga, 
att 55 % av konsumtionen av griskött 
sker de sista fem månaderna på året. 
Under tiden maj till juli är det någor-
lunda balans. Under tiden fram till maj 
äter vi markant mindre griskött, säger 
Billy Stridh, ansvarig för inköp i väst 
och utvecklingsfrågor i hela Swedish 
Meats. Grisuppfödarna vill självfal-
let producera lika många grisar varje 
vecka, varje månad under året.

grispriset
-Marknaden inom EU har också ett speciellt 
konsumtionsmönster. Högsta efterfrågan och 
högsta slaktsvinspriset har man under kvar-
tal två och tre, eftersom bl a gillprodukterna 
väger tungt i kalkylerna under den tiden. Till 
kvartal fyra sjunker priset och kvartal ett är 
sämst under konsumtionsåret.
-Till detta kommer var någonstans i griscy-
keln man kommer och där är prognosen i 
EU 1 kr lägre avräkningspris 2007.

Sämre efterfrågan i EU väntas 
nästa år
En sammanfattning blir då att svenska mark-
naden vänder ner p g a ändrat konsumtions-
mönster så här års, i EU kommer också en 

period med sämre efterfrågan, och dessutom 
pekar griscykeln nedåt prismässigt.
-På den gamla ”goda tiden” använde vi reg-
leringsmedel för att bekosta export av gris-
köttet under början av året, påminner Billy. 
I den nu hårda konkurrensen med import 
varje vecka, varje månad, måste vi anpassa 
priset efter marknadssituationen.

Fortfarande hygglig marknad
-Marknaden är inte jättedålig, utan den ser 
fortfarande hygglig ut. Men den förändras 
radikalt när julskinkeproduktionen är slut, 
liksom tillverkningen av alla övriga produk-
ter på julbordet som det går att ta ut lite ex-
tra för. Hela prisbilden på produkterna änd-
ras och kalkylen försämras, tills grillsäsong-
en närmar sig och vi kan ta ut lite mer för 
karré och kotlett.
Efter jul-sortimentet ger alltså mindre vinst, 
det sänker slaktsvinspriset. Dessutom har 
vi stor press från de internationella mark-
naderna, framför allt Danmark, där slakts-
vinspriserna går ner. Det är förklaringen 
till den sänkta noteringen för slaktsvin och 
suggor.

Julskinkan 10 kr/kg lönsammare 
än butiksskinkan
Skillnaden i lönsamhet mellan att tillverka 
julskinka och vanlig butiksskinka kan vissa 
år vara upp till 10 kr per kg, säger Billy. Det 
ger tioöringar på noteringen på hösten.
-I år hade vi en lyckad försäljning av jul-
skinka, tack vare det halländska grisuppro-
ret som spred sig över landet. Det gick lätt 

att få ett bra pris på skinkan i ett tidigt ske-
de och vi kom överens med handeln snabbt. 
Man kanske var lite rädda för att man inte 
skulle få så mycket svensk julskinka som 
man önskade. Annars tvekar man, och tve-
kar, i hopp om att det ska bli billigare, vil-
ket det också kan bli om ingen sätter igång 
och köper. Man kan lätt stå där med stora 
kvantiteter som inte är sålda.

Skinkan tung del av grisen
-Skinkan har stor del i kalkylen, liksom kot-
lett som inte heller är särskilt mycket efter-
frågad den här tiden på året. Skinkan är en 
mycket tung del, ekonomiskt och i vikt, av 

Priset på julskinka ger upp till 10 kr hö-
gre högre intäkt i snitt, än när skinkan säljs 
under andra delar på året. Scans Gourmet 
julskinka ger betydligt mer. 

-Swedish Meats och andra slakteriers 
sänkning av noteringen med hela 60 
öre vecka 51 utlöste ett nytt grisupp-
ror i Halland. Man behandlar inte 
medlemmar och leverantörer så här, 
säger Per Karlsson, Boarps gård, och 
ordföranden Hans Karlsson, på hal-
landsföreningens vägnar. Det finns inte 
marknadsmotiv för så stor sänkning. 
Slakterierna ropar efter svenska grisar.

grisuppror
Hallands Grisproducenters aktion startades 
omgående och snabbt anslöt sig Skåne-Ble-
kinge Grisuppfödare, Skaraborgs Grisupp-
födare, Grisuppfödarna i Norra samt Söd-
ra Kalmar län, och senare föreningarna i 
Östergötland och Uppland. Även Sveriges 
Grisproducenter stödjer aktionen. Den rik-

tar sig enbart mot slakterier som sänkte mer 
än 40 öre. 
 -Grisuppfödarna ska endast anmäla grisar 
som ska levereras till slakteriet ojämna veck-
or, osv, säger Per och Hans.

Upproret pågår till vecka 7
-Upproret mot prissänkningen med 60 öre 

ska pågå till vecka 7.  Vi vill sätta en gräns, 
så att grisuppfödarna vet vad aktionen om-
fattar. 
-Det är viktigt att vi får stor uppslutning på 

aktionen, om vi ska få effekt ända ut i han-
delsledet, understryker Per. 

SLP sänkte inte alls
SLP är enda slakteri i Sverige som inte 

sänkte noteringen alls vecka 51. Varken på 
slaktsvin, suggor eller smågrisar. SLP har 
inte heller sänkt vecka 52. 
 -Vi behöver få in så många grisar som möj-

ligt närmaste tiden för att göra smörgåspå-
lägg, säger Erling Johansson, som jobbar med 
tillförseln vid SLP. När julskinkesäsongen är 

över köper konsumenterna mer charkvaror. 
Vår slaktsvinsnotering behöver därför inte 
sänkas, i varje fall inte nu. Sedan får vi se 
hur det utvecklar sig.
 -Om konkurrensen på slaktmarknaden har 

betydelse, får väl var och en spekulera i, till-
lägger han. Likaså vad gäller grisupproret.
 -Vi måste ju sätta noteringen varje vecka i 

förhållande till den verklighet vi lever i, sä-
ger Erling Johansson.

Ge oss chansen!
SLP har skickat ut ett brev till sina leve-

rantörer där man vädjar om fortsatta leve-
ranser, med eller utan avtal, och till högt av-
räkningspris. Ett möte med leverantörerna 
hölls 20 december i Sjöbo, med bl a Magnus 
Lagergren och Jan Peter Pärson. 
I brevet beklagar SLP att nedläggningen i 

Helsingborg kom ett år för tidigt. Men det be-
ror på att fusionsplanerna med KLS sprack. 
Vinsten av flytten till Kristianstad är 1,50 kr 
per kg gris. Förutsatt att SLPs tillförsel inte 
minskar mer än 20 %.

griskroppen. Den utgör 16 – 17 % av gri-
sens vikt.
-Vi får alltså ut väsentligt mycket mindre 
pengar ur griskroppen efter jul, jämfört med 
före jul, säger Billy. Tack vare vår tradition att 
äta julskinka, kan vi hålla ett högre pris på 
slaktgrisarna under säsongen för julskinka. 
Det svenska priset har kunnat hållas uppe 
även i år, trots att priserna har fallit inter-
nationellt och mycket kraftigt i Danmark 
senaste veckorna.

Stabilt pris i Sverige
-För varje år blir trycket hårdare från im-
porten. Det blir allt lättare att importera. Vi 
är inte längre någon isolerad ö i norr, där vi 
får ha vår marknad i fred. Prisfallet blir gi-
vetvis mycket större, när vi både får ut min-
dre pengar av produkterna efter jul och vi 
samtidigt måste freda oss från importtryck-
et på en fallande internationell marknad där 
det är överskott på varor.
-Titta på svenska priset under året och jämför 
med europapriserna, säger Billy. Vi har haft 
ett mycket stabilt pris under året, medan det 
gått upp och ned mer i andra länder.
-Varför sjunker då priset på slaktsvin så myck-
et, när det är helfallen som sänks, i dagens 
fall 60 öre. Helfallen som säljs är ju endast 
knappt 20 % av totala försäljningen av kött. 
Jo när helfallen sänks vet ju självfallet alla 
inköpare vad detaljerna är tillverkade av. In-
köparna kräver att sänkta priset på helfall 
slår igenom på hela sortimentet. Prissänk-
ningen får genomslag på de flesta produk-
ter gjorda av griskött.

Alla vill ha större vinster
-Styckarna har tryckt på i månader för att få 
ner helfallspriset. Vi har kunnat hålla emot 
ända tills nu. Alla vill ju ha större margina-
ler. Att industrins råvarukostnader nu sjun-
ker, betyder dock inte att de enskilda pro-
dukterna i butikerna per automatik blir bil-
ligare. Det finns många som vill ha högre 
marginaler.
-Blir det då brist på julskinka, eller blir det 

överskott? Vi har många års erfarenhet av 
försäljning av julskinka och vi kan kalkyle-
ra behovet väldigt väl. Vi vet mycket bra hur 
mycket av de olika sorterna julskinka som 
behöver tillverkas och efterfrågan är myck-
et stabil år från år. Svenskarna ska ha skinka 
på julbordet, det tillhör traditionen.
-Normalt sett sjunker noteringen på slaktsvin 
1,50 kr från julruschen till januari varje år. 
Graden på sänkningen beror på vad som 
händer med grispriserna i andra länder. Pri-
serna är nu låga i Tyskland och Danmark, 
vilket visar att det kan bli fler sänkningar. 
Vi kan inte ligga särskilt mycket över tyska 
prisnivån, säger Billy Stridh. 

Lars-Gunnar Lannhard
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