
                                             
 

Till våra kunder och samarbetspartners. 

Gällande rådande kritiska kostnadsökningar 
 
Vi har kraftiga kostnadsökningar inom hela vår bransch. Alla led i kedjan påverkas av den turbulenta 
tid vi nu lever i. 
Ingen produktion kommer vara uthållig och hållbar om den inte får kostnadstäckning och på sikt 
genererar en vinstmarginal.  
Priserna på förbrukningsmaterial stiger för varje vecka och osäkerheten om tillgång är stor.  
När gris- och nötproducenterna ser att det inte finns kostnadstäckning för att producera lägger de 
som kan ned sin verksamhet eller ställer den i ”träda” i avvaktan på bättre tider. Vi vet av erfarenhet 
att många som väljer göra det, inte kommer starta igen då andra sätt att försörja sig aktiverats. Om 
och när produktionen startar upp igen så är det en fördröjning på för nöt ca 36 månader och gris ca 
18 månader, innan produktionsvolymerna är tillbaka i nivå. 
 
Som exempel så ser kostnadsökningarna under senaste året ut enligt nedan för ett urval produkter 
som våra producenter är beroende av: 

• Kvävegödsel (konstgödsel)                300% 

• El                                                             200% 

• Spannmål (foderspannmål)               100% 

• Soja (foder)                                           100% 

• Diesel                                                       40% 
 
Avräkningspriset på nöt har från december 2021 till nu v18, 2022 stigit med + 4 SEK/kg. 
Avräkningspriset på gris har under samma period stigit med + 2,20 SEK/kg. 
 
Trots avräkningsprishöjningarna så får inte bönderna kostnadstäckning i sin uppfödning. Branschen 
bedömer, utifrån det kostnadsläge vi har i nuläget (alltså ingen hänsyn tagit till ytterligare ökade 
kostnader eller inflation) att avräkningspriset behöver höjas med ytterligare för både gris och nöt. 
 
Det är av yttersta vikt att vi får acceptans och förståelse för prishöjningar och att aviseringsperioder 
och långa pris avtal frångås. Läget är akut och det handlar nu om primärproduktionen och 
livsmedelsindustrins överlevnad. 
 
Utvecklingen i Sverige har de senaste åren gått i helt fel riktning. Politisk vilja och total lönsamhet 
håller på att urholka svensk livsmedelsproduktion. Nedan tabell synliggör på ett tydligt sätt den 
utveckling vi har. 



 
 
Vi behöver alla ta vårt ansvar för en svensk livsmedelsproduktion där alla led i kedjan får en hållbar 
ekonomisk utveckling som vänder trenden och ger framtidstro, nya investeringar, ökad produktion 
och därmed försörjningsgrad. 
 
Med hopp om förståelse och förtroende. 
 
Brålanda 2022-05-04 
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