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Information från

Nu måste priset på våra 
produkter upp!

Kraftigt höjda produktionskostnader

I 
skrivande stund är Rysslands krig 
mot Ukraina i full gång. Vi saknar 
ord, det som sker är både ofattbart 
och fruktansvärt. Situationen är 
katastrofal för människorna som 

drabbas och även deras husdjur.   
Osäkerheten på marknaderna runt om 

i världen är enorm. Ukraina har väldiga 
naturtillgångar och stor jordbruksareal. 
Många är de som vill lägga beslag på 
dessa naturtillgångar och dessutom ligger 
landet strategiskt vid Svarta havet. 

ALLA ÄR FÖRLORARE
Ukraina har trots sina goda naturgivna 
förutsättningar inte lyckats lyfta landet 
ekonomiskt. Deras BNP är bara en 
femtondel av Sveriges. Det är alltså 
ett fattigt land som har invaderats av 
Ryssland. Ingenting tyder på annat än att 
alla är förlorare på den här utvecklingen, 
 möjligtvis med undantag för vapen
industrin. Ukraina kommer att förlora 
människor i kriget och mister värdefulla 
exportintäkter. Den ryska befolkningen 
blir fattigare på grund av krigets kost
nader och sanktioner från västvärlden. 
Västvärlden i sin tur drabbas via högre 
råvarupriser och kommande råvarubrist. 

RÅVAROR OCH EXPORT 
Vilka råvaror berörs av konflikten? 

Ryssland står för 30 procent av energin 
på världsmarknaden, Europa får   
40 procent av sin gas från Ryssland  
och detta var tänkt att öka med Nord
stream 2. För tillverkning av mikrochips 
behövs platina, palladium och neon där 
90 procent av neonet som USA använder 
kommer från Ryssland. Mycket av detta 
processas i Ukraina. 

Av den globala exporten står Ukraina 
för 19 procent av rapsen, 18 procent av 
kornet, 16 procent av majsen och 12 
procent av veten. Ryssland och Ukraina 
står för 28,5 procent av världens 
veteexport och 14 procent av världspro
duktionen.

MARKNADSSITUATIONEN
När det gäller den aktuella marknads
situationen, innebär minskningen av 
gödningsexport från Ryssland och 
Ukraina att det förmodligen blir ren 
brist på gödning redan i sommar eller i 
höst. Kina exporterar inte heller något 
nu. Lagren av spannmål har förmod
ligen övervärderats och exporten från 
Ryssland och Ukraina är mer eller 
mindre stoppad. 

Priserna på foder har rusat och 
ännu syns inget annat än att de fort
satt kommer att skena. Premien för 
 GMOfritt foder har aldrig varit så hög 

och den lär fortsätta uppåt. Sveriges 
krav på reduktionsplikt höjer våra 
drivmedelskostnader och den europeiska 
elmarknadens beroende av rysk gas gör 
att elpriset kommer fortsätta att vara 
högt eller stiga ytterligare. Än så länge 
finns ingen politisk majoritet för att göra 
om energiuppgörelsen.

MÅNGA AVGÖRANDE FRÅGOR
För ett år sedan trodde ingen på mjölk
priser uppåt fem kr. Nu ser det ut som 
att vi har det om ett par månader. Det 
tråkiga är att det inte räcker. Vårt behov 
ligger nu närmare sju kr. Kommer vi 
ens ha tillgång till proteinfoder i höst? 
Kommer vi att kunna ha en lika hög 
intensitet i utfodringen framöver eller 
kommer vi att få ge korna en i stort sett 
helt grovfoderbaserad foderstat? Klarar de 
moderna korna av det?

Till sist men inte minst, kommer våra 
konsumenter ha råd att betala för alla 
skenande kostnader? Kommer de att vilja 
eller ha råd att betala för GMOfrihet, 
beteskrav, klimatberäkningar och nitiska 
kontrollprogram?

En sak är säker, vi producenter kan 
inte ta kostnaden!
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Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk- 
produktion. Det ingår en prenumeration på Lantbrukets 
 Affärer i medlemskapet och därmed  lyfter tidningen de 
 frågor som är relevanta för oss. www.sverigesmjolkbonder.se


