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2003-05-14 Fodersäd – Rekordskörd väntas enligt USDA 
Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 
Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt 
skörderekord. Men även konsumtionen beräknas öka till en rekordnivå vilket gör att världslagren 
fortsätter att minska. Det är nu femte året i rad som världslagren minskar och når den lägsta nivån på 
20 år, enligt USDA. Lagren beräknas uppgå till 14,7 procent av konsumtionen vilket är en mycket låg 
nivå. 
  
Majs är den största grödan och världsskörden beräknas till rekordnivån 624 miljoner ton. Den globala 
konsumtionen av majs beräknas stiga med 6 miljoner ton. Ökningen sker främst i Brasilien, Mexiko och 
USA. Handeln förväntas minska till 75 miljoner ton genom att Kanada minskar sin import. Sydkorea 
beräknas öka sin import. Kina beräknas minska sin export till följd av lägre produktion och ökad 
inhemsk konsumtion. 
  
Handeln med korn beräknas fortsätta att minska till 15,9 miljoner ton genom att flera Nordafrikanska 
länder har bättre tillgång på bete. Exporten från Ryssland och Ukraina minskar samtidigt som Kanada 
och Australien återtar sina positioner på marknaden. EU förväntas vara den största exportören av korn 
med 4,5 miljoner ton.  
 
2003-06-18 Vete – Amerikansk veteskörd fördröjd av regn 
Värmebölja i Frankrike sänker veteavkastningen 
Oro för det amerikanska soft red winter vetet fick vetepriset att stabiliseras igår. I många av de stater 
där soft red winter vetet odlas har det fallit för mycket regn vilket fördröjer skörden och försämrar 
kvalitén. Det fick priset på börsen i Chicago att stiga igår. Men samtidigt rullar skörden av hard red 
winter vete på i Texas, Oklahoma och Kansas vilket gjorde att priset på börsen i Kansas föll något. Men 
skörden har ännu bara nått 13 procent av arealen vilket ska jämföras med 19 procent vid samma 
tidpunkt förra året. Vårvetet i USA ser fortsatt väldigt bra ut och klassas till 80 procent som bra eller 
mycket bra vilket kan jämföras med 56 procent förra året. 
  
I Frankrike har den senaste tidens värmebölja gjort att vetesäljarna avvaktar med att bjuda ut den nya 
skörden i väntan på mer information om avkastning och kvalitet. Det varma vädret kan ha tidigarelagt 
skörden och även sänkt avkastningen. Detta fick priserna att stiga något under gårdagen och franskt 
standardvete med leverans till Rouen i augusti noteras nu till € 107,43/ton (SEK 974/ton). På 
exportmarknaden finns det köpare av franskt vete för $ 127/ton (SEK 978/ton) vilket dock är för lågt för 
att täcka exportörens omkostnader för marknadsföring, finansiering och omlastning om inga 
exportbidrag beviljas. Tidig skörd även i England sänkte priset för fodervete av den gamla skörden på 
börsen i London igår. Men för ny skörd med leverans i november steg priset till £ 73,15/ton (SEK 
947/ton) till följd av ökad efterfrågan. 
 
2003-06-30 Spannmål – Prisuppgång för vetet i Frankrike 
Minskad veteskörd i Europa. 
Det amerikanska vetet fortsatte att falla i pris under fredagen för sjunde dagen i rad. Det är 
skördetrycket som nu pressar marknaden neråt, rapporterar nyhetsbyrån Dow Jones. Men en vändning 
kan komma när nu Egypten söker vete för import från USA, Frankrike eller Australien. USDA 
presenterar också en ny rapport över lagren under måndagen vilket kan få marknaden att svänga. 
  
I Frankrike stiger vetepriset för den gamla skörden då det visat sig svårt att få fram vete till hamnarna 
för export. Egyptens köp av vete kan också ha påverkat marknaden. I England däremot är det priset för 
den nya skörden som stiger. Efterfrågan har ökat igen efter att priset gått ner tidigare i veckan.  
  
Under fredagen presenterade den europeiska spannmålsorganisationen Coceral sin senaste 
skördeprognos som visar att veteskörden minskar med 4,5 procent till 89,76 miljoner ton och 
kornskörden ökar med 0,5 procent till 48,0 miljoner ton 
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2003-07-10 Vete – Uppgång för vetet både i USA och Europa 
Tunisien köper 125 000 ton vete från USA och Frankrike. 
Vetepriset steg kraftigt under onsdagen på de amerikanska börserna. I Chicago nåddes de högsta 
priserna på tre veckor. Bakgrunden till prisuppgången är Ukrainas ökade behov av importvete, lägre 
veteskörd i inom EU och export av amerikanskt vete till Tunisien, rapporterar Dow Jones. 
Myndigheterna i Ukraina har beslutat avstå från importavgiften för spannmål fram till november för att 
inte göra de inhemska matpriserna dyrare än nödvändigt. Det ger sänkta importpriser med mellan € 20-
80/ton. Ukraina väntas importera 2-3 miljoner ton vete den följande säsongen.  
  
I Europa fortsatte vetpriset att stiga under onsdagen sedan det stod klart att även den franska 
spannmålsmyndigheten ONIC beräknar att veteskörden inom EU minskar med 5 miljoner ton till 89 
miljoner ton följande säsong. Priset steg också som en effekt av att Tunisien köpte 125 000 ton vete 
igår varav 50 000 ton från USA och 75 000 ton från Frankrike. Även på börsen i London steg vetepriset 
igår genom ökat köpintresse från handeln. Det var den svagare engelska valutan i kombination med 
stärkt marknad i Frankrike som gav de höjda priserna. 
 
2003-07-11 Spannmål – Fortsatt stigande priser på europamarknaden 
Inga nya exportbidrag godkända. 
Vid gårdagens möte i Bryssel med förvaltningskommittén för spannmål godkändes inga nya 
exportbidrag för vete, råg eller korn. Trots ansökningar för vete om bidrag med endast € 0,01/ton 
avslogs allt av EU-kommissionen med motiveringen att mycket av skörden fortfarande återstår att 
bärga och att avkastningen ser ut att bli lägre än väntat. Däremot sålde kommissionen 24 840 ton korn 
och 41 027 ton råg från tyska interventionslager. 
  
Vetepriset på den franska marknaden fortsatte att stiga under gårdagen. Även på den tyska marknaden 
blir vetepriset allt fastare men eftersom kvalitén på det franska vetet är bra kan inte det tyska B-vetet 
stiga allt för mycket i pris. Det riskerar då att det franska vetet konkurrerar ut B-vetet på 
exportmarknaden.  Även i England fortsätter vetepriset att stiga till följd av god efterfrågan och 
minskade skördar. Det svagare engelska pundet hjälper också till att hålla priset uppe. 
 
2003-08-01 Stigande internationella vetepriser kan ge exportavgifter i EU 
Innan sommaruppehållet förutspådde vi en spännande marknad för vete i juli. Så blev det också och 
spänningen fortsätter. Igår stoppade EU-kommissionen alla nya exportlicenser för vete och korn vilket 
innebär att tillsvidare är exporten begränsad endast till de licenser som redan har beviljats. När nya 
licenser kan beviljas och om det då blir med avgift får vi vänta och se. 
  
Värmen och torkan i stora delar av Europa har inneburit sänkt avkastning för spannmålen. Och med 
den lägre avkastningen i år är det frågan om det kommer att finnas tillräckligt med vete och korn för 
export. I Sydeuropa har importörerna tecknat kontrakt med vete från Ryssland och Ukraina men vetet 
kommer inte att kunna levereras. Skörden är så begränsad att de har behov av allt vete själva. Från 
Ukraina har det varslats om att de istället behöver importera 2-3 miljoner ton vete den följande 
säsongen. Detta gör att Italien och Spanien nu måste finna vete på den interna EU-marknaden. EU-
priserna har därför stigit kraftigt under juli.  
  
För att dämpa prisutvecklingen kan EU-kommissionen stoppa exporten och införa exportavgift. De kan 
också välja att sälja allt vete och korn som finns i interventionslagren på den interna EU-marknaden. 
EU-marknaden måste prioriteras vid höga priser på samma vis som man gör genom att kvotera 
importen vid låga priser. En stabil inre marknad är vad kommissionen eftersträvar. 
  
När EU begränsar exporten är det USA som får möjlighet till ökad export. Detta eftersom Australien, 
Argentina och Kanada har begränsade volymer att exportera innan den nya skörden är bärgad. Men 
även den nya skörden lider av torka framförallt i Australien och Kanada. Och från Ryssland och Ukraina 
som var förra säsongens dominanter väntas ingen export den här säsongen. Stigande priser på den 
internationella marknaden kan därför väntas. Men det leder inte till höjda priser i Europa eftersom 
kommissionen i så fall inför exportavgifter. 
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2003-08-12 Vete – Uppgång i USA inför ny skördeprognos 
Fortsatt stabilt I Europa 
Vetepriset på börsen Chicago steg på nytt till nya toppnoteringar under måndagen. Det är handeln inför 
USDAs nya skördeprognos, som presenteras idag, som driver på marknaden. USDA väntas justera ner 
skörden i Kanada och EU samtidigt som USAs export ökar. Den senaste veckan ökade exporten med 
19 procent jämfört med föregående vecka och totalt har nu 7 procent mer vete sålts från USA än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Men samtidigt som exporten ökar minskar förbrukningen av fodervete. 
Det kan dämpa prisuppgången. 
  
I Europa fortsätter efterfrågan att vara stor och vetepriset är stabilt. På börsen i London var priset för 
fodervete me novemberleverans oförändrat £ 84,50/ton (SEK 1104/ton) under god omsättning. I Paris 
steg vetet med € 0,25/ton till € 125,50/ton (SEK 1156/ton) för kontrakt med leverans i november. 
 
2003-09-02 Stärkt spannmålsmarknad under augusti 
Den lägsta världsskörden av vete sedan 1995 
Spannmålspriset har stigit kraftigt över lag under sommaren på de flesta marknader utom i Sverige. I 
Frankrike har vetet stigit med SEK 117/ton sedan slutet av juli och det amerikanska soft red winter vetet 
har stigit med SEK 101/ton. Lantmännens Örebronotering, som återspeglar partimarknadspriset i 
Sverige, har under samma period endast ökat med SEK 25/ton och ligger nu för kvarnvete på SEK 
1095/ton. Det svenska partimarknadspriset ligger därmed omkring SEK 150/ton under jämförbara priser 
i Europa. 
  
Efterfrågan på korn och vete inom Europa fortsätter att vara stor. Den sydeuropeiska kvarn- och 
foderindustrin är i år hänvisad till att köpa spannmål inom EU eftersom det är svårt att finna andra 
säljare i närområdet. Ryssland kommer endast att exportera omkring fem miljoner ton spannmål och 
Ukraina kommer i år att behöva importera omkring 2 miljoner ton kvarnvete. Det är därmed endast USA 
som är aktuella på exportmarknaden för tillfället. Skörden i Kanada och i Australien är inte bärgad ännu 
vilket gör att de blir aktuella som konkurrenter till USA först senare på säsongen. I Australien beräknas 
veteskörden öka till omkring 23 miljoner ton denna säsong vilket är en ökning med 13 miljoner ton 
sedan förra året då Australien drabbades av torka. Kanadas veteskörd uppskattas till 21 miljoner ton 
vilket är bättre än förra året men ändå inte lika stort som normalt.  
  
Den svenska spannmålsskörden beräknas av Jordbruksverket uppgå till 5,5 miljoner ton. Det är en 
ökning med 18 procent till 2,58 miljoner ton för vetet till följd av större arealer. Skörden av korn minskar 
med 15 procent till 1,5 miljoner ton och havreskörden minskar med 16 procent till 1 miljon ton. 
Världsskörden av vete beräknas nu av International Grains Council till 557 miljoner ton vilket är den 
lägsta skörden sedan 1995. Den globala skörden av fodersäd beräknas till 902 miljoner ton vilket är 25 
miljoner ton lägre än föregående prognos i juli men fortfarande större än föregående års skörd. 
 
2003-09-26 Minskad världsskörd 
I den senaste rapporten från International Grains Council som presenterades igår minskas skörden av 
vete i världen med 1 miljon ton jämfört med den prognos som gjordes i augusti. Veteskörden 
uppskattas nu till 556 miljoner ton efter att prognoserna justerats neråt i Europa, Ryssland, Ukraina och 
Argentina. I USA och Kanada har inga justeringar gjorts medan skörden i Australien har ökats till följd 
av gynnsamma regn. 
  
Skörden av fodersäd i världen uppskattas nu av IGC till 893 miljoner ton vilket är 9 miljoner ton mindre 
än i föregående prognos. Både i USA och i EU har majsskörden minskat kraftigt jämfört med tidigare 
prognoser. I Europa blir majsskörden omkring 8 miljoner ton mindre än föregående år. I USA blir ändå 
majsskörden 24 miljoner ton större än förra året eftersom torkan då drabbade majsen betydligt mer. 
  
Världslagren av vete beräknas den kommande säsongen till 132 miljoner ton vilket är 29 miljoner ton 
lägre än föregående säsong. För fodersäd uppskattas lagren till 128 miljoner ton vilket är 30 miljoner 
ton mindre. De minskade lagren gäller främst i EU, Ryssland och Ukraina. 
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2003-10-07 Spannmål – Stärkt Europamarknad under september 
Sänkta priser nästa år vid normalskörd 
Spannmålsmarknaden i Europa har under september stärkts av den allt mer minskande majsskörden. 
Totalt beräknas nu majsskörden uppgå till 30,5 miljoner ton vilket är 8 miljoner ton lägre än förra året. 
Den minskade majsskörden gör att den europeiska foderindustrin efterfrågar mer vete. Men eftersom 
veteskörden i Europa minskat med 11 miljoner ton till 83 miljoner ton blir marknaden allt mer tight. 
Därför har vetepriset i Europa fortsatt att stärkas den senaste månaden.  
  
I USA däremot har priset för vete fallit under september. Detta som en effekt av att den amerikanska 
majsskörden beräknas bli bättre än vad som tidigare rapporterats. Samtidigt har höstsådden av vete 
gått bra och utsikterna för nästa års veteskörd ser bra ut. Den amerikanska veteexporten har 
visserligen förbättrats under september men eftersom veteskörden i Australien nu ser ut att bli näst intill 
rekordstor har konkurrensen på den internationella marknaden skärpts. 
  
I ett försök att dämpa prisuppgången för spannmålen inom EU har kommissionen beslutat om 
utförsäljning av korn, råg, sorghum och ris från interventionslagren till den europeiska foderindustrin. 
Totalt ska omkring 1,4 miljoner ton foderspannmål säljas av kommissionen den närmaste tiden. Men 
mer spannmål finns att sälja från interventionslagren, framförallt råg. I Sverige har EU-kommissionen 
hittills sålt 7 000 ton korn från interventionslagret i Helsingborg. Priset var € 118,30/ton (SEK 1065/ton). 
  
De första prognoserna för prisutvecklingen av nästa års skörd har börjat diskuteras. Den allmänna 
uppfattningen är att om samtliga exportländer får en normal skörd så faller spannmålspriserna nästa år. 
Höstsådden i USA har börjat bra med fina förutsättningar medan det i Ryssland och Ukraina 
rapporteras vara torrt. Även i Europa är det torrt och om torkan består kan den internationella 
marknaden vända kraftigt uppåt. Detta eftersom de internationella spannmålslagren har fallit under de 
tre senaste åren då konsumtionen av vete och fodersäd överstigit produktionen. 
 
2003-10-30 Vete - Kraftig uppgång på de europeiska börserna 
Importbehovet i Kina och Europa styr prisutvecklingen 
Vetepriset steg kraftigt på den europeiska marknaden under onsdagen, enligt nyhetsbyrån Dow Jones. 
Bakgrunden är den allt mer tighta situationen på den europeiska marknaden tillsammans med stigande 
priser på den amerikanska marknaden och högre fraktkostnader. På börsen i Paris steg vetepriset med 
€ 3,00 (SEK 27/ton) för kontrakt med leverans i januari och slutade på € 148,50/ton (SEK 1348/ton). 
Även på börsen i London steg vetepriset och fodervete med leverans i januari slutade på £ 99,25/ton 
(SEK 1308/ton). Det var näst intill panik i den europeiska marknaden under onsdagen sedan rykten gått 
om att Kina behöver mer vete och att Ukraina ökar sin import även av fodervete. Priset på 
Londonbörsen steg till £ 100/ton som högst under gårdagens handel vilket är den högsta nivån sedan 
april 1997, rapporterar Dow Jones. 
  
På den amerikanska marknaden steg också vetebörserna i linje med börserna för majs och sojabönor 
under den inledande handeln på onsdagen men föll senare tillbaka. I Chicago slutade istället vetepriset 
något fallande när börsen stängde igår. Rykten om fortsatt export av soft red winter vete till Europa och 
Kina är det som håller prisnivån uppe. 
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2003-11-10 Konferens – Kris för foderspannmålen i Europa 
Utsikterna för nästa års skörd blir avgörande  
Vid Agronomics tredje internationella konferens i Jönköping i torsdags presenterade Gerald Mason från 
Home Grown Cereals Authority i London en marknadsutsikt för innevarande och följande 
spannmålssäsong. Han betonade att vi den här säsongen liksom den förra säsongen har drabbats av 
vädrets nycker. Såväl Västeuropa som Östeuropa har kraftigt reducerade skördar av såväl höstsäd, 
vårsäd som majs. Det gör att det är kris för den europeiska försörjningen av foderspannmål. Detta 
märks också på den internationella marknaden där spannmålskonsumtionen denna säsong beräknas 
överskrida produktionen med 40 miljoner ton. De internationella spannmålslagren minskar därmed 25 
procent. De länder där skördarna har ökat är USA, Kanada och Australien. I USA har veteskörden ökat 
med 20 miljoner ton jämfört med förra året. De kommer därmed att svara för 30 procent av den 
internationella handeln. Men även Kanada och Australien beräknas återta sina normala positioner som 
exportörer av spannmål.  
  
Årets situation på EU-marknaden gör att spannmålspriserna närmare sig nivåerna för vad importerad 
spannmål kostar. Det gör att användningen av exempelvis Tapioka i foderblandningarna kommer att 
öka samtidigt som den politiska risken ökar vilket innebär att EU-kommissionen kan komma att ändra 
importreglerna för spannmål för att hålla marknadspriserna nere.   
  
Tillgången på maltkorn och havre är normal i Europa vilket gör att priserna för dessa produkter inte 
skjutit i höjden som för foderspannmålen. När det gäller kornet är det så att foderindustrin kan komma 
att använda en del maltkorn i foderblandningarna eftersom premien för maltkorn är låg. Men för havren 
återstår export till USA om inte foderindustrin ändrar uppfattning och blandar in mer havre i 
foderblandningarna. 
  
Inför den kommande säsongen är det utvecklingen i Kina som är avgörande. Produktionen 
underskrider konsumtionen så att de tär på sina lager för tredje året i rad. Det har satt fart på 
spekulationerna om att Kina behöver importera en hel del spannmål innan nästa skörd. När det gäller 
höstsådden av vete har USA ökat något jämfört med förra året men det helt avgörande blir hur grödan 
utvecklas. I Ryssland har höstsådden nu minskat för andra året i rad. Utsikterna för nästa års skörd blir 
därmed mycket avgörande för prisutvecklingen på spannmålsmarknaden spår Gerald Mason. 
 
2003-12-18 Höstveteodlingen ökar med 5% i EU 
Det franska analytikerföretaget Strategie Grain beräknar i sin månadsrapport för december att 
höstvetearealen inom EU ökar med 5 procent till nästa år. Det är framförallt i Frankrike som ökningen 
är stor, 8,6 procent, men även i de nya medlemsländerna beräknas vetearealen öka. Totalt uppskattas 
höstveteodlingen till 19,6 miljoner hektar inom EU nästa år med de 10 nya medlemsländerna 
inräknade. 
  
I de gamla EU-länderna minskar rågarealen med 3 procent till 838 000 hektar medan odlingen av 
höstkorn blir i stort oförändrad, 4,2 miljoner hektar. Men i de nya medlemsländerna ökar rågodlingen 
med 7 procent till 1,83 miljoner hektar samtidigt som odlingen av höstkorn ökar med 14 procent till 500 
000 hektar. 
  
Den minskade trädan till nästa år beräknas inte påverka vetearealen särskilt mycket. I Spanien, Italien 
och till viss del även i England där sådden kan ske sent kan veteodlingen öka. I övriga länder innebär 
den minskade trädan att vårgrödor som korn, ärter, majs och solrosor kan komma att öka istället.  
  
I de flesta EU-länderna har årets höstsådd utvecklats bra under fördelaktiga betingelser men i Spanien 
har det i vissa delar av landet regnat för mycket de senaste två månaderna för att grödan ska utvecklas 
normalt. 
 


