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Market overview  
– milk and dairy products

This report describes production, consumption and trade with milk and dairy products 
in 2011 and 2010 compared to previous years. Focus is on Sweden, the EU, the EU 
candidates and the world.

Production of milk has been decreasing in Sweden for a long time. Consumption of 
cream and cheese in Sweden is increasing. Imports of cream and cheese grow while 
the exports shrink.
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Sammanfattning
Denna marknadsöversikt bygger på statistik och analyser från flera olika källor. 
Översikten fokuserar på att beskriva och kort analysera priser och marknadssitua-
tionen för mjölk och mejeriprodukter. En prognos på lång sikt är även inkluderad.

Antalet mjölkkor, mjölkproducerande företag och mejerier i Sverige fortsätter att 
minska. Samtidigt har den genomsnittliga besättningen växt och medelavkast-
ningen har ökat. Trots detta minskar den totala produktionen av mjölk i Sverige 
varje år. Mjölkproduktionen används allt mindre till dryckesmjölk, yoghurt och 
ost, medan produktionen av smörfett, mjölkpulver och grädde har ökat de senaste 
tio åren. Produktionen av ekologiska mejeriprodukter har ökat kraftigt de senaste 
fem åren.

En av de största händelserna i den svenska mjölksektorn 2011 var att Skånemeje-
rier godkände en försäljning av föreningen till det stora franska mejeriföretaget 
Lactalis. Köpet slutförs 2012 om allt går enligt planerna.

EU ökade sin mjölkproduktion 2011 till rekordnivån 150 miljoner ton. Ökningen 
beror främst på ökad avkastning per ko. Det totala antalet kor inom EU har 
minskat konstant varje år. Produktionen av dryckesmjölk har minskat i EU medan 
produktionen av yoghurt och andra syrade produkter samt ost har ökat. EU 
handlar främst mellan medlemsstaterna men EU är även en stor exportör på 
världsmarknaden. Den största exportprodukten är mjölkpulver.

På världsmarknaden dominerar EU och Asien produktionen. Asiens konsumtion 
är dock större än dess produktion vilket gör att importen är omfattande, bland 
annat från Nya Zeeland och Australien.

Priserna i EU har under många år legat långt över världsmarknadspriserna, men 
skillnaderna har på senare år suddats ut allt mer. Under 2011 låg EU:s avräknings-
priser bara cirka en euro per 100 kg högre än USA:s i genomsnitt.
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1 Inledning

1.1 Syfte
Marknadsöversikten för mjölk och mejeriprodukter visualiserar och beskriver sta-
tistik som rör produktionen av mjölk och mjölkprodukter samt handeln med dessa 
varor. Vidare förklaras viktiga marknadshändelser samt EU:s marknadsreglering. 
Översikten behandlar i turordning Sverige, EU, kandidatländerna och hela världen 
och avslutas med en prognos på lång sikt.

1.2 Metod
Denna marknadsöversikt har tagits fram med hjälp av officiell statistik som häm-
tats från olika källor. En del av statistiken är tidigare opublicerad. I några fall är 
statistiken bearbetad på olika sätt för att bättre passa in i denna marknadsöversikt. 
Valet av data begränsas av att materialet i marknadsöversikten ska vara jämförbart 
bakåt i tiden.

1.3 Avgränsningar
Skriften behandlar huvudsakligen komjölk eftersom det är denna typ av mjölk 
som främst produceras i Sverige och inom EU. I mjölkprodukterna ingår dock 
ostar producerade av fårmjölk och buffelmjölk. Inga detaljstudier har gjorts av 
andra länder än Sverige och heller inte av andra världsdelar än Europa, även om 
de globala handelsflödena beskrivs. Den prognostisering som finns med i mark-
nadsöversikten bygger på matematiska beräkningar och tar hänsyn till en del poli-
tiska beslut, men osäkerheten ökar med tiden i prognosen. Historiska data visar 
inte hur framtiden kommer att utveckla sig, men kan indikera vissa generella 
trender.
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2 Mjölk och mejeriprodukter

2.1 Mjölk- och mejerisektorerna i Sverige
Mjölkkon och mjölkproduktionen har varit knutna till det svenska jordbruket så 
länge det har funnits. Mjölk och mejeriprodukter är starkt integrerat i vår kultur 
vilket till exempel märks i vår diet, i våra livsmedelsbutiker och på vår landsbygd.

2.1.1 Djurantal och strukturuppgifter

Antalet mjölkkor i Sverige har följt en nedåtgående trend under många år (se figur 
2.1). Mellan 2002 och 2011 minskade antalet mjölkkor med drygt 17 %. Minsk-
ningen beror delvis på att jordbruket har blivit effektivare och att mjölkproduk-
tionen per ko har ökat, men också på att jordbrukssektorn generellt struktureras 
om. De minsta företagen har lagt ner i takt med att lönsamheten i mjölkproduk-
tionen har försämrats. Variationerna i kostnader och intäkter har också ökat. Svå-
righet att genomföra generationsväxlingar är ännu en orsak, med en lantbrukarkår 
som blir allt äldre och ungdomar som visar mindre intresse av att bo och arbeta på 
landsbygden. Följden blir att många gårdar läggs ner när ägarna går i pension.

Figur 2.1	 Antal	mjölkkor	i	Sverige	2002–2011,	1 000-tal	
Number of dairy cows in Sweden 2002–2011, 1 000s

Not: För åren 2002, 2004–2006 och 2008–2009 baseras statistiken från ett urval av företag.

Källa: Jordbruksverket

De flesta mjölkkor i Sverige finns i landets södra del tillsammans med de flesta 
jordbruksföretagen (se figur 2.2). Mjölkkorna är koncentrerade i och kring Göta-
lands skogsbygder. Norrland har en förhållandevis hög andel mjölkkor i jämfö-
relse med grisar, fjäderfä och får.
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Figur 2.2	 Procentuell	andel	mjölkkor	i	landets	produktionsområden	2010	
Percentage share of dairy cows in Swedish production areas 2010

Källa: Jordbruksverket
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2.1.2 Svensk produktion och konsumtion

2.1.2.1 Gårdsledet

Jordbrukets strukturomvandling har medfört att producenterna blivit färre medan 
besättningarna har blivit större, vilket gäller även i mjölksektorn (se tabell 2.1). 
Jordbruksföretagen har gått från att producera lite av varje till att bli specialiserade 
på en typ av produktion. Samtidigt har ökade kostnader för insatsvaror och pris-
press på matvaror bidragit till att jordbruket har gått från småskalighet till att bli 
allt större och mer industrialiserat. Ökade kunskaper om bland annat avel, medicin 
och uppfödning har lett till att animalieproduktiviteten har ökat. Antalet jordbru-
kare som levererar mjölk till mejeri har halverats de senaste tio åren samtidigt som 
besättningarna har blivit 67 % större och avkastningen per ko har ökat med 5 %. 

Tabell 2.1	 Mjölkproduktion	per	leverantör	och	ko	i	Sverige	2002–2011	
Dairy production per producer and cow in Sweden 2002–2011

År
Antal	leverantörer	till	

mejeri,	medeltal	

Genomsnittlig		
besättningsstorlek,	

antal	kor	1
Medelinvägning,	kg/

leverantör
Medelavkastning,	

kg/ko	2

2002 10	557 42,8 305	579 8	784

2003 9	853 44,7 325	383 8	794

2004 9	228 47,0 349	913 8	994

2005 8	634 49,2 366	342 9	040

2006 8	098 51,3 386	549 9	108

2007 7 174 54,6 416 206 9 214

2008 6	573 58,2 454	377 9	162

2009 6	137 61,7 478 027 9	285

2010 5 697 64,1 502 407 9 221

2011 5 341 71,5 535 895 9 210

1) Genomsnittet är beräknat på producenter som är anslutna till kokontrollen, vilket ger en något högre 
siffra än vid beräkning utifrån samtliga besättningar. Ca 85 % av Sveriges mjölkkor är med i konon-
trollen. 

2) Medelavkastningen i denna tabell avser produktionen av mjölk hos besättningar som är anslutna till 
kokontrollen, före energikorrigering av mjölken (som ger en något högre siffra).  Ca 85 % av Sveriges 
mjölkkor är med i konontrollen.

Källa: Svensk Mjölk

De stora mjölkgårdarna med en årsleverans på över 1 000 ton stod 2010 för den 
största andelen invägd mjölk, 35 %. Det är en tydlig ökning jämfört med 2005 då 
dessa gårdar stod för en femtedel av den invägda mjölken. De största gårdarna är 
den enda storleksgrupp som har ökat i antal företag sedan 2005 (se figur 2.3). 
Mjölkgårdar med en årsleverans mellan 500 och 1 000 ton stod 2010 för 32 % av 
mjölken som vägdes in, jämfört med 30 % 2005. Medelstora gårdar med en års-
leverans mellan 200 och 500 ton är den grupp som minskat mest både i antal 
företag och i invägd andel, 28 % 2010 jämfört med 40 % 2005. 
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Figur 2.3	 Antal	företag	med	mjölkleverans	till	mejeri	i	Sverige	2005–2010		
efter	levererad	mjölk	
Number of farms delivering milk to dairies in Sweden 2005–2010 by delivered milk

Not: Perioderna avser november året före till oktober aktuellt år.

Källa: Svensk Mjölk

När Sverige blev EU-medlem innebar det att ett nationellt kvottak sattes på produk-
tionen. Taket hindrade produktionsökningar under de första medlemsåren eftersom 
mjölkproducenterna var rädda att taket skulle överskridas vilket skulle leda till 
sanktioner. År 2001 var kvoten nära att överskridas, och det totala utnyttjandet ham-
nade på 99,7 %. Sedan dess har Sverige legat långt under kvoten (se tabell 2.2). För-
klaringen är delvis att kvoten har höjts men främst att den svenska mjölkproduktionen 
har minskat över tiden.

Tabell 2.2	 Mjölkproduktion	och	koantal	i	Sverige	2002–2011	
Milk production and number of cows in Sweden 2002–2011

År
Invägning	till	mejeri,	

1 000	ton
Hemmaförbrukning,	

1 000	ton
Total	produktion,		

1 000	ton
Kvotutnyttjande	

kvotår	april–mars,	%

2002 3	226 48 3	274 97,0

2003 3	206 48 3	254 97,4	

2004 3	229 48 3	277 97,3	

2005 3	163 47 3	210 95,5	

2006 3	130 47 3	178 94,0	

2007 2	986 45 3	031 88,5

2008 2	987 45 3	032 87,7	

2009 2	934 44 2	970 82,3	

2010 2 862 43 2 905 80,3

2011 2 850 43 2 893 i.u.

Not: Hemmaförbrukningen beräknas schablonmässigt som 1,5 % av invägningen, dvs. siffran är ett teo-
retiskt mått på hur stor mängd mjölk som används direkt på gård. I denna tabell har samtliga år för hem-
maförbrukningen beräknats enligt denna schablon. 

Källa: Svensk Mjölk och Statistiska centralbyrån
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2.1.2.2 Mejeriledet

Sektorns strukturomvandling har inte varit begränsad till primärproduktionen, 
utan ses även i förädlingsledet. Antalet mejeriföretag har ökat de senaste fem åren 
medan antalet mejerier har varit konstant (se figur 2.4). Att antalet mejeriföretag 
har ökat beror på att flera gårdsmejerier har startats. Detta beror i sin tur på en 
ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel.

Figur 2.4		 Antal	mejeriföretag	och	mejerier	inom	Sverige	2001–2010	
Number of dairy companies and dairies in Sweden 2001–2010

Källa: Svensk Mjölk

Arla Foods ägs av svenska, danska och tyska bönder och är det största mejeriföre-
taget i Sverige. Arla är även det enda mejeri som finns i Sverige och som är en 
global aktör, med anläggningar i Asien, Syd- och Nordamerika samt Europa. Arla 
gick 2011 samman med tyska Hansa Milch och med svenska Milko.

Under 2009 tecknade Arla ett avtal med Coop om att bli huvudleverantör av meje-
riprodukter till Coops butiker. Samarbetet mellan mejerierna har generellt ökat 
möjligheterna att teckna avtal med rikstäckande livsmedelkedjor. Samarbetsavtal 
mellan mejerier och företag utanför dagligvaruhandeln ökar också i omfattning, 
till exempel har Arla tecknat ett avtal med det amerikanska caféföretaget Star-
bucks. 

Det franska mejeriföretaget Lactalis diskuterade under 2011 ett uppköp av Skåne-
mejerier. Köpet godkändes av Skånemejerier i december samma år och väntas 
kunna slutföras 2012. Om köpet går igenom får Sverige ytterligare en stor interna-
tionell aktör vid sidan av Arla. EU:s konkurrensmyndigheter väntas inte ha några 
invändningar mot uppköpet. Lactalis avser att fortsätta marknadsföra de svenska 
produkterna under Skånemejeriers tidigare varumärken. De minst lönsamma pro-
dukterna väntas dock försvinna ur sortimentet. Det är också troligt att Skånemeje-
rier ger Lactalis en plattform för att marknadsföra sina egna produkter.
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Under senare år har det blivit allt vanligare att mjölkproducenter byter mejerifö-
retag av strategiska eller ekonomiska skäl. Detta har skapat förändringar i den tra-
ditionella kartan över mejeriernas upptagningsområde som tidigare var oförändrad 
i många år. Mejeriernas andel av den totala invägningen har dock inte förändrats 
särskilt mycket (se figur 2.5). De senaste fem åren har Arla tappat 2,1 % och 
Milko 1,6 %. Samtidigt har Norrmejerier ökat med 0,8 % och övriga mejerifö-
retag med 2 %.

Figur	 2.5	Svenska	mejeriföretagens	andel	av	mjölkinvägningen	2010	
Dairy companies’ share of milk deliveries in Sweden 2010

Källa: Svensk Mjölk och respektive mejeri

Av den mjölk som vägdes in vid svenska mejerier 2010 användes 45 % till dryck-
esmjölk, fil, yoghurt och grädde. Till ost användes 33 % och till mjölkpulver 
18 %. Trenden de senaste fem åren har gått mot att en allt mindre andel svensk 
mjölk används för tillverkning av ost för att istället konsumeras som dryckes-
mjölk.

Av resterande 4 % tillverkades framförallt kärnmjölkspulver och olika matfetts-
produkter. Tillverkningen av mjölkpulver och smör varierar med balansläget då 
dessa produkter är handelsvaror som exporteras vid överskottsproduktion. Vid 
underskott är tillverkningen av dryckesmjölk, ost samt ett specialsortiment av 
mjölkpulver prioriterat. 
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2.1.2.3 Produktion av dryckesmjölk

Försäljningen av dryckesmjölk har haft en nedåtgående trend sedan början av 1980-
talet (se tabell 2.3). Mjölken som tidigare var en given måltidsdryck har successivt 
ersatts av vatten och läsk. Förändringen hänger dock även samman med att mejeri-
erna försöker sälja mer förädlade produkter som smaksatt drickyoghurt. Hälso-
nyttan med att dricka stora mängder mjölk i vuxen ålder har också blivit ifrågasatt.

Tabell 2.3	 Produktion	av	dryckesmjölk	fördelad	på	fetthalt	2002–2011,	ton		
Production of drinking milk 2002–2011, metric tons

År Standardmjölk	
>2	%

Mellanmjölk		
1,0	–	2,0	%

Lättmjölk	
<1 % – >0,1 %

Minimjölk	0,1	% Totalt

2002 326	169 475	720 167	102 53	468 1	022	476

2003 315	639 475	278 171	902 49	033 1	011	852

2004 299	076 480	484 179	560 49	907 1	009	027

2005 281	713 480	592 182	717 46	977 991	999

2006 257	778 470	642 182	749 40	542 953	587

2007 252	014 470	362 174	543 28	850 925	769

2008 252	873 466	708 169	111 26	427 915	121

2009 254	875 466 699 164	584 21	773 907 931

2010 262 540 471 423 160 990 19 526 914 480

2011 248 066 454 971 156 326 15 753 875 116

Källa: Svensk Mjölk

Under de senaste tio åren har produktionen av dryckesmjölk minskat med cirka 
14 %. Det är främst standardmjölk och minimjölk som har minskat medan pro-
duktionen av mellanmjölk och lättmjölk har minskat betydligt mindre. 

2.1.2.4 Produktion av laktosfri mjölk

En starkt växande trend i kategorin dryckesmjölk är laktosfri och låglaktosmjölk. 
Dessa produkter lyfts fram som alternativ för den som är känslig för laktos, vilket 
allt fler svenskar anser sig vara. Den laktosfria mjölken introducerades för tio år 
sedan av Valio, som stod för 47 % av försäljningsvärdet i Sverige 2011. Laktosfri 
mjölk svarar för 5 % av den totala mjölkförsäljningen enligt ATL. Laktosfri mjölk 
kan produceras antingen genom att filtrera bort laktosen, eller genom att tillsätta 
enzymer. Även kombinationer av metoderna används. Att starta upp produktionen 
kräver ofta någon form av patentlicens och maskinella investeringar. Efter upp-
start är laktosfri mjölk cirka tre kronor dyrare att tillverka per liter att än vanlig 
mjölk. I butik är dock den laktosfria mjölken nästan dubbelt så dyr per liter vilket 
gör att den har höga vinstmarginaler.

2.1.2.5 Produktion av yoghurt och fil

Produktionen av yoghurt och fil har varit ganska stabil den senaste tioårsperioden, 
med variationer på ett par procent upp och ned mellan åren. Relativt sett har de 
feta och magra produkterna minskat i förhållande till de mellanfeta. Mejeriföre-
tagen lanserar löpande nya smaksatta fil- och yoghurtprodukter som ett led mot en 
ökad produktdifferentiering. Konsumenten kan dessutom finna flera ekologiska 
produkter, låglaktosprodukter och livsmedel med speciellt hälsobringande egen-
skaper, functional foods.
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Tabell 2.4	 Produktion	av	yoghurt	och	fil	i	Sverige	2002–2011,	ton		
Production of fermented products in Sweden 2002–2011, metric tons

År Fetthalt
>2	% 1,0	–	2,0	% <1	% Totalt

2002 160	005 37	117 71	324 268	445

2003 152	869 36	800 76	071 265	740

2004 141	808 32	972 88	340 263	119

2005 131	580 42	011 91	563 265	154

2006 143	202 32	704 91	600 267	383

2007 133	413 48	970 83	238 265	610

2008 137	558 54	564 79	808 271	941

2009 147	219 49	801 70	400 267	420

2010 149 004 48 900 65 337 263 241

2011 149 270 51 489 61 809 262 567

Källa: Svensk Mjölk

2.1.2.6 Produktion av grädde och syrade matlagningsprodukter

Produktionen av grädde, som även inkluderar crème fraiche, matlagningsgrädde 
och smaksatt grädde, delas in i två grupper där tjock grädde har en fetthalt på 
29 % eller högre och tunn grädde har en fetthalt därunder. Fördelningen mellan 
feta och tunna produkter har varierat mellan åren beroende på hälsotrender och 
dieter. De senaste tio åren har produktionen av feta gräddprodukter ökat med 28 % 
medan produktionen av tunna produkter endast har ökat med 1 %.

Tabell 2.5	 Produktion	av	grädde	och	syrade	matlagningsprodukter	i	Sverige	2002–2011,	ton		
Production of cream in Sweden 2002–2011, metric tons

År 29 %	eller	högre	fetthalt Under	29 %	fetthalt Totalt

2002 60	008 32	533 92	542

2003 57	973 32	739 90	712

2004 56	081 34	010 90	091

2005 55	548 33	652 89	200

2006 57	442 32	974 90	416

2007 59	647 34	448 94	096

2008 61	704 34	809 96	513

2009 68	755 35	176 103 931

2010 75 258 34 434 109 693

2011 77 099 32 797 109 896

Källa: Svensk Mjölk
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2.1.2.7 Produktion av ost

Konkurrensen från importerade ostar har blivit allt större sedan EU-inträdet och 
de senaste tio åren har den svenska produktionen av ost minskat med 19 %  
(se tabell 2.6). Av den ost som tillverkades 2011 utgjordes 87 121 ton av hårdost. 
Ett fåtal svensktillverkade ostar omfattas av EU:s skyddade ursprungsbeteckning. 
Osten Svecia är den enda med skyddad geografisk beteckning vilket innebär ett 
juridiskt skydd av varumärket inom EU, samt att den endast får produceras av 
högkvalitativ mjölk i Sveriges låglänta delar. Hushållsost skyddas som garanterad 
traditionell specialitet vilket är en lägre grad av skydd som inte innebär något krav 
på ursprung men att den ska tillverkas på traditionellt sätt av högkvalitativ mjölk. 
Förutom detta är Grevé, Herrgård och Präst varumärkesskyddade inom hela EU 
och får bara användas av medlemmar i Svensk Mjölk på ost som är tillverkad i 
Sverige av svensk mjölk.

Tabell 2.6	 Produktion	av	ost	i	Sverige	2002–2011,	ton	
Production of cheese in Sweden 2002–2011, metric tons

År Konventionell

2002 128	306

2003 125	037

2004 117	800

2005 118	249

2006 118	859

2007 108	826

2008 114	182

2009 108 342

2010 103 144

2011 103 295

Källa: Svensk Mjölk

2.1.2.8 Produktion av smör

Smör görs av grädde som syras och kärnas, oftast tillsätts salt vid tillverkningen. 
Smör har en fetthalt på runt 80 %. Margarin eller matfettsblandning kallas mat-
fetter. Fetterna består av enbart vegetabiliska oljor och fetter eller blandningar av 
vegetabiliska fetter och animaliska fetter (till exempel smörfett). Förutom fetterna 
tillsätts skummjölk eller skummjölksprotein, emulgeringsmedel (lecitin), salt och 
vitaminer. Fetthalten i slutprodukten är enligt Livsmedelsverket vanligtvis 25, 40, 
60 eller 80 %. Smörproduktionen har minskat med 39 % de senaste tio åren 
medan övrigt smörfett har ökat med 78 % vilket har gett en svag ökning i den 
totala produktionen (se tabell 2.7).
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Tabell 2.7	 Produktion	av	smör	och	smörfett	i	Sverige	2002–2011,	ton		
Production of butter and butter fat in Sweden 2002–2011, metric tons

År Smör Smörfett1	totalt

2002 28	510 47	522

2003 30	231 49	257

2004 32	150 51	743

2005 26	882 44	489

2006 26	145 41 750

2007 21	351 37 940

2008 21	005 38 470

2009 23	744 40 790

2010 18 587 38 380

2011 17 327 51 327

1) Inklusive smörolja och smörfett i blandprodukter, fetthalt 80–82 % 

Källa: Svensk Mjölk, Jordbruksverket

2.1.2.9 Produktion av mjölkpulver

Mjölkpulver tillverkas genom att förånga vattnet i mjölken och är ett sätt att för-
länga hållbarhetstiden på mjölken. Volymerna blir också betydligt mindre vilket 
gör att förvaring och transport förenklas.

Merparten av det mjölkpulver som producerades i Sverige fram till 2004 var 
skummjölkspulver med en fetthalt under 1,5 viktprocent. Produktionen av skum-
mjölkspulver varierar från år till år beroende på tillgången på råvara. År 2004 
skedde ett tydligt trendbrott och produktionen mer än fördubblades. Mellan 2004 
och 2005 ökade produktionen av fett mjölkpulver med ytterligare 174 %. Den 
stora produktionsökningen beror på att Arla Foods under 2004 öppnade en ny pul-
verfabrik i Vimmerby som är inriktad på mjölkpulver med hög fetthalt. Totalt har 
produktionen av mjölkpulver ökat med 31 % de senaste tio åren (se tabell 2.8).

Tabell 2.8	 Produktion	av	mjölkpulver	i	Sverige	2002–2011,	ton		
Production of milk powder in Sweden 2002–2011, metric tons

År Fett	mjölkpulver Magert	mjölkpulver Totalt

2002 5	135 33	689	 38	824

2003 5	579 35	278 40	857

2004 11	834 36	238 48	072

2005 32	395 16	104 48	499

2006 36	533 12	983 49	516

2007 35	825 15	868 51	693

2008 39	812 17	157 56	969

2009 30	800 26	767 57	567

2010 23 066 25 857 48 923

2011 27 934 22 771 50 705

Källa: Svensk Mjölk
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2.1.2.10 Ekologiska produkter

Produktionen av ekologisk dryckesmjölk har ökat stadigt de senaste åren medan 
produktionen av ekologiska syrade produkter och grädde har varierat något  
(se tabell 2.9). Försäljningen av ekologiska livsmedel hänger generellt ihop med 
exempelvis hälso- och miljötrender. Dessutom minskar den del av vår inkomst 
som läggs på mat hela tiden vilket gör att vi har råd att välja en del dyrare livs-
medel.

Tabell 2.9	 Produktion	av	ekologisk	mjölk	och	mjölkprodukter	i	Sverige	2006–2011,	ton		
Production of organic milk and dairy products in Sweden 2006–2011, metric tons

År Dryckesmjölk Yoghurt	och	fil Grädde Ost

2006 72 981 21 080 12 389 385

2007 85 071 20 836 13 367 496

2008 103 330 22 376 14 112 537

2009 106 866 30 541 15 999 588

2010 109 808 27 845 17 022 629

2011 118 778 25 997 16 356 629

Källa: Svensk Mjölk

Ekologisk mjölk kommer från kor som utfodras med ekologiskt foder varav minst 
hälften ska vara odlat på den egna gården. Den ekologiska mjölken hålls separat 
från den konventionella mjölken i tankbilen och i mejeriet där den används för att 
tillverka bland annat ekologisk dryckesmjölk, ost och fil. Dryckesmjölk har den 
största andelen ekologisk försäljning bland alla livsmedel, men även efterfrågan 
på andra ekologiska mejeriprodukter är ökande. Utbudet av ekologisk mjölk har 
dock under en lång tid varit begränsat. Att ställa om till ekologisk produktion kan i 
många fall vara både svårt och kostsamt, vilket är förenat med risktagande. 
Eftersom hälften av fodret måste vara odlat på den egna gården finns heller inte 
förutsättningarna för alla producenter. För ett par år sedan utgjorde därför till-
gången på ekologisk mjölk en begränsning i produktionen av ekologiska mejeri-
produkter. Det högre avräkningspriset på ekologisk mjölk har dock lockat så 
många producenter att ställa om sin produktion under de senaste åren att ett 
utbudsöverskott skapades i slutet av 2011. Arla sålde till exempel 40 % av den 
ekologiska mjölken som konventionell mjölk under början av 2012. Detta resulte-
rade i att både avräkningspriset och konsumentpriset på ekologisk mjölk sänktes 
medan butikspriset på konventionell mjölk höjdes. Idag är det snarare efterfrågan 
som utgör begränsande faktor för utbudet av ekologiska mejeriprodukter.
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2.1.2.11 Konsumtion av mejeriprodukter

Svenskarnas konsumtion av mejeriprodukter har mellan 2002 och 2011 gått mot 
allt mer förädlade produkter. Konsumtionen av dryckesmjölk har under perioden 
minskat med 20 %, medan ost, yoghurt och fil har ökat. Av den ost som vi 
svenskar äter utgörs över 70 % av hårdost och den vanligaste sorten är Hus-
hållsost.

Tabell 2.10	 Per	capitakonsumtion	av	mjölk	och	mejeriprodukter	i	Sverige	2002–2011,	kg	
Per capita consumtion of dairy products in Sweden 2002–2011, kilos

År Dryckesmjölk Yoghurt	och	fil Grädde Smör Ost

2002 115,8 34,8 10,6 1,4 17,6

2003 114,6 34,9 10,4 1,4 17,9

2004 115,1 34,6 10,4 1,4 18,2

2005 113,8 35,7 10,6 1,3 18,2

2006 108,9 36,8 11,0 1,4 18,5

2007 105,6 36,5 11,3 1,5 18,4

2008 103,6 37,9 11,4 1,6 18,5

2009 99,8 36,9 12,4 1,8 18,7

2010 96,9 36,6 12,9 1,6 18,9

2011 92,9 36,4 12,7 1,7 19,0

Not: Schablonmässig konsumtion, det vill säga total konsumtion delat med totalbefolkningen.

Källa: Svensk Mjölk

2.1.3 Utrikeshandel

Sveriges export kan sedan EU-inträdet 1995 delas upp på export till tredje land 
(alla länder utanför EU) och utförsel till EU-länder. Samma sak gäller för 
importen som delas upp i import från tredje land och införsel från EU-länder.  
Statistikuppgifterna för handel med tredje land samlas in genom tulldokument och 
handeln inom EU genom en urvalsundersökning. I statistiken för handeln inom 
EU finns ett visst bortfall vilket innebär att statistiken för handeln inom EU inte är 
lika tillförlitlig som statistiken för handeln med tredje land. 

Den svenska importen och införseln av mejeriprodukter har ökat kraftigt de 
senaste tio åren och för flera produktområden motsvarar ökningen i handelsflödet 
en mångdubbling (se tabell 2.11).
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Tabell 2.11	 Sveriges	import	och	införsel	av	mjölk	och	mejeriprodukter	2002–2011,	ton		
Swedish imports of milk and dairy products 2002–2011, ton

Tullkodnr,	vara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0401,	Mjölk		
och	grädde

3 235 13 193 19 447 32 890 36 419 41 625 68 572 154 815 98 421 91 594

0402,	konc.	eller	
sötad	mjölk	och	
grädde

5 853 6 863 7 405 10 403 16 230 10 329 10 340 16 140 44 233 15 820

0403,	Fil,	yoghurt,	
gräddfil	och	andra	
syrade	produkter

29 840 36 857 42 535 48 279 52 645 59 372 66 826 67 225 72 130 75 322

0404,	Vassle 14 965 22 390 19 064 16 498 13 944 14 542 20 699 17 697 16 826 15 434

0405,	Smör	och	
smörolja

990 668 1 071 5 359 7 610 7 932 7 510 9 559 12 586 13 968

0406,	Ost	och		
ostmassa

45 187 51 006 55 840 58 405 65 763 70 150 79 369 84 593 85 412 88 301

Källa: Statistiska centralbyrån

Exporten och utförseln har likaså ökat kraftigt de senaste tio åren (se tabell 2.12). 
De enda undantagen är exporten av ost som har minskat och exporten av smör 
som har varierat såväl upp som ned.

Tabell 2.12	 Sveriges	export	och	utförsel	av	mjölk	och	mejeriprodukter	2002–2011,	ton		
Swedish exports of milk and dairy products 2002–2011, ton

Tullkodnr,	vara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0401,	Mjölk		
och	grädde

23 341 25 932 21 877 21 390 9 270 18 023 18 130 54 252 96 933 98 787

0402,	konc.	eller	
sötad	mjölk	och	
grädde

8 952 10 119 29 266 35 015 38 770 44 520 53 113 58 251 54 774 49 927

0403,	Fil,	yoghurt,	
gräddfil	och	andra	
syrade	produkter

1 459 2 126 6 785 5 996 5 880 5 968 6 371 7 607 10 136 10 775

0404,	Vassle 1 111 1 833 4 798 5 743 7 211 454 829 464 410 16 003 17 806 17 158

0405,	Smör	och	
smörolja

17 112 18 056 23 486 23 861 27 180 21 288 19 249 20 254 5 033 1 786

0406,	Ost	och		
ostmassa

13 428 13 303 16 300 16 245 19 107 19 586 19 619 16 577 13 760 14 960

Källa: Statistiska centralbyrån

2.1.3.1 Mjölk och grädde

Importen av mjölk och grädde är de mejeriprodukter som ökat mest den senaste 
tioårsperioden. Den ökning som skedde i början och mitten av perioden beror 
huvudsakligen på etableringen av tyska och danska lågpriskedjor som Lidl och 
Netto i Sverige, eftersom dessa butiker försökte lansera mjölk som var producerad 
i hemländerna. Under 2009 nästan tredubblades införseln av mjölk och grädde 
från Danmark. Orsaken till ökningen var koncerninterna varutransaktioner inom 
Arla Foods. Under 2011 kom 67 % av mjölk- och gräddimporten till Sverige från 
Danmark, följt av Finland (20 %) och Tyskland (7 %). Volymen från Finland har 
ökat stadigt de senaste fem åren. 

Exporten av mjölk och grädde har ökat kraftigt de senaste tre åren. Till och med 
2008 var Danmark det överlägset största mottagarlandet för den svenska mjölken 
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och grädden, men 2009 ökade exporten kraftigt, främst till Finland. Finland blev 
för första gången den största mottagaren av mjölk och grädde vilket till stor del 
berodde på varutransaktioner mellan fusionerade eller samarbetande mejeriföretag 
i de olika länderna. Under 2011 gick 52 % till Finland och 43 % till Danmark. 
Utförseln är till största del koncernintern och utgörs delvis av mjölk som används 
till osttillverkning i egna fabriker utomlands. En del utgörs även av ekologisk 
mjölk.

2.1.3.2 Ost

De svenska ostproducenterna har sedan EU-anslutningen mött ökad konkurrens 
från importerad ost. Importen har nästan fördubblats de senaste tio åren och utgörs 
till största del av införsel från EU-länder. Importen av ost kom 2011 främst från 
Danmark (35 %), Nederländerna (24 %) och Tyskland (17 %).  Ostimporten från 
Grekland har ökat under varje år under det senaste decenniet och andelen 2011 låg 
på 5 %. Från tredje land kom endast en mindre mängd från Norge och från USA 
2011. 

Importen består av en blandning av hårdost och annan ost. Detta beror på att den 
svenska produktionen av ost som exempelvis blå- och grönmögelost är begränsad. 
Ostimportens sammansättning 2011 var 62 % hårdost, 18 % färskost, 6 % smältost, 
8 % riven ost samt 5 % mögelost.

Till skillnad från ostimportens kraftiga volymökning har exporten varit mer stabil. 
Exporten gick 2011 främst till Danmark (39 %) och Finland (32 %) följt av Grek-
land och Norge med 8 respektive 5 % vardera. Merparten av exporten utgörs av 
hårdost. 

2.1.3.3 Smörfett

När det råder över- eller underskott på mjölkråvara regleras obalansen genom pro-
duktion och export av smör och mjölkpulver. Från 2005 ökade importen av smör 
kraftigt vilket främst berodde på att smör från Nya Zeeland började bearbetas i 
Sverige för vidare export till Storbritannien. Smörimporten har efter detta fortsatt 
att öka och 2011 kom 63 % från Danmark.

Anledning till exportökningen 2004–2006 var att utbudet från Oceanien begrän-
sades på grund av torka, vilket öppnade upp världsmarknaden för andra aktörer. 
Torkan i Oceanien ledde också till att världsmarknadspriserna låg på en relativt 
hög nivå dessa år. Under 2010 minskade exporten kraftigt och den smörbrist som 
uppstod 2011 bidrog till att minska exporten av smör ytterligare.

2.1.3.4 Mjölkpulver

Mjölkpulver är dels en stor produkt i olika livsmedelsprodukter, dels en produkt 
genom vilket svenskt överskott av mjölk ofta exporteras. Därför varierar framfö-
rallt exporten kraftigt mellan åren. Sverige är genom sin handel påverkad av den 
internationella situationen, varför en beskrivning av EU:s marknadssituation för 
pulver även i stor utsträckning gäller för Sverige.

De senaste tio åren har marknaden för mjölkpulver karakteriserats av kraftiga 
svängningar. För EU var 2003 och 2004 bättre exportår än 2002. EU var den enda 
aktören på världsmarknaden för mjölkpulver under långa perioder, främst på 
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grund av torka i Nya Zeeland. Under stora delar av 2005 var det brist på skum-
mjölkspulver i EU och behovet av att exportera var litet. Under 2006 karakterise-
rades marknaden för mjölkpulver återigen av bristande utbud och höga priser både 
inom EU och på världsmarknaden. Allt skummjölkspulver i interventionslager 
såldes ut under 2006 och under hösten sattes exportbidrag och övriga stöd till 
skummjölkspulver till noll. Perioden 2007–2009 inleddes med höga priser, men i 
slutet av 2008 hade priserna inom EU sjunkit till interventionsprisnivå. I januari 
2009 återinfördes exportbidrag för att stödja den ansträngda marknaden. 

Den svenska marknaden för mjölkpulver har inte helt och hållet reagerat på den 
internationella situationen under de senaste tio åren. Importen har varierat upp och 
ner under hela perioden, dock med en stigande trend, medan exporten stigit kraf-
tigt sedan 2003.  Importen av mjölkpulver till Sverige kom under 2011 till 65 % 
från Danmark, följt av Tyskland med 13 %. Sveriges export av skummjölkspulver 
är inte lika koncentrerad. Under 2009 var de främsta destinationerna Egypten med 
17 % följt av Oman med 16 %. 

2.1.3.5 Syrade produkter

Mejeriprodukter med kortare hållbarhet som syrade produkter har utsatts för en 
hårdnande konkurrens det senaste decenniet. Konkurrensen kommer både från 
andra EU-länder och från svenska regioner utanför det traditionella leveransom-
rådet. Importen har ökat stadigt varje år och kom 2011 främst från Finland (33 %), 
Tyskland (27 %) och Danmark (24 %). Tysk yoghurt som säljs via Lidl är en bak-
omliggande orsak till importökningen från Tyskland medan intåget av Valios yog-
hurt i de svenska livsmedelskedjorna bidrar till importökningen från Finland.

Exporten av syrade produkter från Sverige är dock fortfarande ganska blygsam, 
även om det skett en ökning de senaste tio åren. Cirka 28 % exporterades till Fin-
land, 25 % till Norge och 19 % till Danmark 2011. De produkter som exporteras 
till Norge tillverkas ofta av norsk råvara eftersom förädlingen är billigare i Sverige 
och reexport kan ske till relativt låga tullar.

2.1.4 Svensk prisutveckling

I detta avsnitt beskrivs prisutvecklingen i producent-, parti- och konsumentled i 
Sverige. 

2.1.4.1 Absoluta priser

Varje mejeriförening tillämpar en fast betalning för mjölkens fett- och proteinhalt 
upp till en fastställd brytpunkt, det så kallade baspriset. Överskrider fett- respek-
tive proteinhalten brytpunkten betalas ett tillägg och på motsvarande sätt görs ett 
avdrag när brytpunkten underskrids. Nivån på brytpunkten samt tillägg respektive 
avdrag varierar mellan föreningarna.

Avräkningspriset består av ett baspris och ett antal tillägg eller avdrag. Dessa 
beror bland annat på säsong, mjölkens kvalitet, hur stora volymer som vägs in och 
om mjölken är ekologisk eller konventionell. Dessutom kan tilläggsbetalning och 
efterlikvider tillkomma i efterhand. Priserna räknas oftast i öre per kg invägd 
mjölk. Avräkningspriset inklusive alla tillägg och avdrag 2010 var i genomsnitt 
336 öre/kg vid 4,2 % fett och 3,4 % protein enligt Svensk Mjölk.
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I de delar av Sverige som ligger i närheten av eller norr om den 62:a breddgraden 
tillkommer utöver betalningen från mejeriet ett statligt stöd. Detta bidrag syftar till 
att bevara traditionell jordbruksproduktion i områden med sämre produktionsför-
utsättningar. För mjölkproduktion i norra Sverige är dessa till exempel kallare 
klimat och långa transportavstånd. Storleken på bidraget beror på stödområdet och 
volym invägd mjölk. Ett stöd utgår även för transport mellan producent och 
insamlingsplats eller förädlingsplats. Stödet beror på volym hämtad och levererad 
mjölk.

Det genomsnittliga avräkningspriset har varierat kraftigt mellan åren det senaste 
decenniet, men den långsiktiga trenden har varit stabil sedan början av 1990-talet 
(se figur 2.6). På grund av inflationen är dock det verkliga värdet av avräknings-
priset lägre, medan konsumentpriset har stigit långt över inflationen. Sedan 1941 
har avräkningspriset ökat med 1 405 %, medan konsumentpriset har ökat med 
2 593 % och inflationen har varit 1 925 %.

Figur 2.6	 Avräkningspris	och	konsumentpris	1941–2010,	kr/100	kg	
Producer and consumer prices 1941–2010, SEK/100 kilos

Not: Inflationslinjen avser en fiktiv produkt vars värde år 1941 utgörs av ett medelvärde av avräknings-
priset och konsumentpriset som justerats årligen enligt konsumentprisindex.

Källa: Svensk Mjölk, Statistiska centralbyrån och Jordbruksverket 

Mellan 1989 och 1991 sjönk avräkningspriset på grund av den svenska avregle-
ringen av jordbruksstöden, men höjdes något igen i samband med EU-inträdet. 
2004–2006 sänktes EU:s stödprisnivåer vilket gjorde att både avräkningspris och 
konsumentpris föll. Till följd av ändringar i EU:s jordbrukspolitik (halvtidsöver-
synen 2003) betalades ett mjölkbidrag i Sverige på cirka 11 öre/kg ut för år 2004, 
14,78 öre/kg för år 2005 och 22,25 öre/kg för år 2006. Från 2007 frikopplades 
mjölkbidraget och ingår numera som en del i gårdsstödet. 
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Mejerimarknaden är väldigt internationaliserad och globala förändringar i utbudet 
och efterfrågan på mejeriprodukter som smör och skummjölkspulver påverkar 
avräkningspriset på mjölk. Världsmarknadspriset på mjölk steg kraftigt under 
2007 och nådde en topp 2008 vilket påverkade priset i alla led. Den intäktsökning 
som kom mjölkproducenterna till godo dessa år åts dock till stor del upp av sti-
gande foderkostnader. Finanskrisen som drabbade världsekonomin ledde i slutet 
av 2008 och under 2009 till minskad efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter. 
Detta slog hårt mot mjölkproducenterna genom kraftigt sjunkande avräknings-
priser vilket ledde till EU:s mjölkkris. Motsvarande prisfall skedde inte i konsu-
mentled.

2.1.4.2 Prisindex

För att följa procentuell prisutveckling över tiden tas prisindex för olika led i för-
ädlingskedjan fram. Avräkningsprisindex (A-index) används för att visa utveck-
lingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter till primärproducenterna. I 
mätningarna ingår endast inhemskt producerade råvaror medan det i senare led 
även ingår importerade livsmedel. Förändringar av momsen påverkar inte A-index 
och vart femte år ändras vikterna. Då A-index är en prisindexserie ingår inte 
inkomsthöjande ersättningar till producenterna i form av direktbidrag (till exempel 
gårdsstöd). 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin avseende jordbruksreglerade livsmedel 
(PPI-J) beskriver prisutvecklingen i partiledet, vilket i detta fall motsvaras av 
mejerierna. Detta index omfattar konsumtionsvaror som helt eller delvis har sitt 
ursprung i svenska jordbruksprodukter. Endast produkter avsedda för inhemsk 
konsumtion ingår. PPI-J redovisar den svenska livsmedelsindustrins försäljnings-
priser på hemmamarknaden. Priserna avser i regel fritt kunden och exkluderar 
varuskatter. 

Konsumentprisindex visar utvecklingen av priserna till konsument (KPI-J). Kon-
sumentpriserna påverkas av de prisförändringar som sker i tidigare led. Indexseri-
erna visar prisutvecklingen procentuellt och säger inget om hur de absoluta 
prisnivåerna ligger i förhållande till varandra. Den procentuella utvecklingen blir 
även större ju lägre ett pris är och vice versa.

PPI-J och KPI-J för mjölk har i princip har följt samma utveckling de senaste tio 
åren (se figur 2.7). A-index har däremot varierat kraftigt både uppåt och nedåt. 
Detta innebär att prissvängningar i producentled inte fullt ut slår igenom i senare 
led, och att det även sker med viss fördröjning. 
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Figur 2.7	 Avräkningsprisindex,	producentprisindex	och	konsumentprisindex	för	mjölk	
2002–2011	(2005=100)	
Output price index, wholesale price index and consumer price index for milk, 2002–2011 
(2005=100)

Källa: Jordbruksverket

2.2 Mjölk- och mejerisektorerna inom EU

2.2.1 Marknadsreglering

Syftet med EU:s marknadsreglering är bland annat att garantera mjölkbönderna en 
viss inkomstnivå. För att uppnå detta mål har EU möjlighet att tillämpa produk-
tionskvoter, gränsskydd, exportbidrag, intervention av smör och skummjölks-
pulver samt avsättningsfrämjande stöd. 

Under 2007 upptogs marknadsregleringen för mjölk och mejeriprodukter i en 
gemensam marknadsordning för samtliga jordbrukssektorer. I samband med ”häl-
sokontrollen” 2008 upphävdes därefter flera regleringar på mjölkområdet, bland 
annat ett antal avsättningsfrämjande stöd som funnits sedan flera årtionden samt 
stöd till privat lagring av skummjölkspulver och ost. Dessa rensningar är en del i 
arbetet med att modernisera, marknadsanpassa och förenkla jordbrukspolitiken.
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De pris- och marknadsreglerande åtgärder som finns att tillämpa inom EU:s 
mjölksektor är:

•	 Mjölkkvotsystem

•	 Exportbidrag (har inte tillämpats sedan 2009)

•	 Interventionsuppköp och försäljning av skummjölkspulver

•	 Interventionsuppköp och försäljning av smör

•	 Stöd till privat lagring av smör

•	 Stöd till skummjölk och skummjölkspulver till foder (stödet är satt till noll 
sedan oktober 2006)

•	 Stöd till produktion av kasein och kaseinater av skummjölk (stödet är satt till 
noll sedan oktober 2006)

•	 Stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

•	 Marknadsföringsstöd mejeriprodukter (gemensamt med andra varuområden)

2.2.1.1 Mjölkkvotssystemet

Redan 1984 införde EU ett kvotsystem för att begränsa mjölkproduktionen. Med-
lemsländerna tilldelades nationella kvoter som fördelades ut till mjölkproducen-
terna och kvotåret löper från den 1 april till den 31 mars. Överskrids landskvoten 
ska de producenter som levererat för mycket betala en tilläggsavgift. Den svenska 
handeln med kvoter sker fritt inom två regioner, men eftersom den svenska pro-
duktionen ligger långt under kvottaket samtidigt som kvoterna snart kommer att 
avskaffas så är incitamentet att köpa kvot lågt. Däremot måste företag som söker 
investeringsstöd ha tillräckligt med kvot för den produktion som ska bedrivas.

För att marknadsanpassa mjölkpolitiken beslutades i halvtidsöversynen 2003 att 
kvoterna skulle avskaffas till 2014/2015 och i förberedande syfte infördes en suc-
cessiv höjning av kvoterna. Vidare beslutades att ett mjölkbidrag kopplat till kvot-
storleken skulle införas 2004, för att kompensera för en sänkning av interventions - 
priserna för smör och skummjölkspulver och ett avskaffande av riktpriset för 
mjölk. Kompensationen uppgick till 11,81 euro/ton för 2004, 23,65 euro/ton för 
2005 och 35,5 euro/ton för 2006. Mjölkbidraget frikopplades 2007 för att uppgå i 
gårdsstödet. I Hälsokontrollen 2008 bekräftades beslutet om avveckling av mjölk-
kvoterna och mellan 2009/2010 och 2013/2014 höjs kvoterna med 1 % per år.

En effekt av att mjölkkvoterna avskaffas skulle kunna vara att vissa medlemsstater 
ökar sin produktion något, vilket i sin tur kan leda till ökad införsel från EU-
länder till Sverige och sänkta priser på mjölk. Trenden idag är dock att produk-
tionen i EU hamnar allt längre under det samlade kvottaket (se tabell 2.13). Under 
2009/2010 beräknades den totala produktionen ligga cirka 10 % under kvottaket. 
Trots att många länder inte producerar över kvot så kan kvoterna emellertid 
påverka viljan att utöka negativt. Möjligheten att produktionen ökar 2015 är störst 
i de länder där produktionen idag tenderar att hamna över eller i nivå med kvot-
taket – 2009/2010 var det dock endast Danmark, Nederländerna och Cypern som 
hade en produktion över kvot. 
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Tabell 2.13	 Nationella	mjölkkvoter	2008/2009	samt	2014/2015,	ton	
National milk quotas 2008/2009 and 2014/2015, metric tons

Land 2008/2009 2014/2015 Över-/underutnyttjande	av	
kvot	2009/2010,	%	(prel.)

Belgien 3	427	289 3	602	115 -3,7

Bulgarien 998	580 1	049	518 -13,7

Tjeckien 2	792	690 2	935	145 -12,3

Danmark 4	612	620 4	847	909 +0,4

Tyskland 28	847	420 30	318	929 -2,1

Estland 659	295 692	926 -12,7

Irland 5	503	679 5	784	422 -10,3

Grekland 836	923 879	615 -17,5

Spanien 6	239	289 6	557	555 -6,1

Frankrike 25	091	322 26	371	231 -8,8

Italien 10	740	661 11	288	543 -3,7

Cypern 148	104 155	659 +0,3

Lettland 743	221 781	133 -15,1

Litauen 1	738	936 1	827	639 -24,7

Luxemburg 278	546 292	754 -0,9

Ungern 2	029	861 2	133	405 -22,6

Malta 49	672 52	206 -19,7

Nederländerna 11	465	630 12	050	493 +0,4

Österrike 2	847	478 2	992	728 -1,5

Polen 9	567	746 10	055	797 -4,4

Portugal 1	987	521 2	088	905 -7,7

Rumänien 3	118	140 3	277	196 -37,6

Slovenien 588	171 618	173 -10,5

Slovakien 1	061	604 1	115	756 -20,7

Finland 2	491	931 2	619	044 -10,5

Sverige 3	419	596 3	594	030 -17,7

Storbritannien 15	125	169 15	896	705 -12,1

EU 146	411	094 153	879	531

Källa: Europeiska rådets förordning 1234/2007 samt ”Report from the European Commission to the 
European Parliament and the Council”, COM(2010) 727 final

2.2.1.1 Intervention

För att skydda EU:s marknad mot säsongsmässiga och strukturella överskott till-
lämpas ett interventionssystem som idag består av offentlig och privat lagring av 
smör samt offentlig lagring av skummjölkspulver. Vid offentlig lagring köper 
interventionsorganen i medlemsstaterna upp varan och svarar för lagring, försälj-
ning och utlagring. I Sverige är Jordbruksverket interventionsorgan. Sedan 2004 
finns ett tak för uppköp till offentlig lagring till fast pris och därefter sker uppköp 
enligt ett anbudsförfarande. Fastställda interventionspriser sätter också en övre 
gräns för hur stor betalningen per kg kan bli vid uppköp till offentlig lagring.

I halvtidsöversynen 2003 beslutades om en sänkning av interventionspriserna, för 
att få EU:s priser att närma sig nivåerna på världsmarknaden och därmed öka 
möjligheterna att exportera utan bidrag. Den stegvisa sänkningen uppgick till 
totalt 15 % för skummjölkspulver och 25 % för smör (se tabell 2.14). 
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Tabell 2.14	 Prisnivåer	enligt	EU:s	halvtidsöversyn,	euro/ton	
Price levels according to the EU mid-term review, EUR/ton

2000/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008	
och	därefter

Interventionspris	
smör

328,20 305,23 282,44 259,52 246,39

Interventionspris	
skummjölkspulver

205,52 195,24 184,97 174,69 169,80

Källa: Europeiska rådets förordning 1234/2007

Kvantitetsaken för inköp till fast pris är efter ett antal sänkningar numera 30 000 ton 
för smör och 109 000 ton för skummjölkspulver. Inköpspriset för smör motsvarar 
90 % av interventionspriset, dvs. 221,75 euro/ton, medan inköpspriset för skum-
mjölkspulver sammanfaller med interventionspriset, dvs. 169,80 euro/ton. Vid 
inköp enligt anbudsförfarande kan inköpspriset aldrig bli högre än 90 % av inter-
ventionspriset för smör respektive interventionspriset för skummjölkspulver. 
Inköpsperioden löper från den 1 mars till den 31 augusti varje år. 

Vid privat lagring ansöks om ett stöd via Jordbruksverket och stödmottagaren står 
som ägare till varan. Tanken med detta system är att produkterna ska lagras under 
sommaren då produktionen överstiger konsumtionen, för att säljas under vintern 
då situationen är omvänd. I början av varje år justeras stödnivån, som numera 
består av ett belopp per ton smör i lager och ett belopp per lagringsdag. Under 
2011 var stödnivån 18,06 euro/ton och 0,35 euro/dag. Inlagringsperioden pågår 
vanligtvis mellan 1 mars och 15 augusti och kontraktsperioden är 90–120 dagar. 
Tidigare fanns även ett stöd för privat lagring av ost och skummjölkspulver. Dessa 
stödformer avskaffades emellertid 2009, enligt beslut i hälsokontrollen 2008. 

Intresset för intervention varierar med marknadssituationen och i tabell 2.15–2.17 
visas utvecklingen av lagren 2001–2010 för EU som helhet. Åren 2004 till 2008 
förbättrades marknadssituationen för mejeriprodukter successivt både inom EU 
och på världsmarknaden, vilket ledde till minskade inköp till intervention och 
utförsäljning av befintliga lager. Under 2008 slutade lagersaldot på noll för både 
smör och skummjölkspulver. Under 2009 påverkade den globala finanskrisen hela 
mejeribranschen och både smör och skummjölkspulver såldes till interventions-
lager. 

Tabell 2.15	 Interventionslager	av	smör	i	EU	2001–2010,	1 000	ton		
Intervention stocks of butter in the EU 2001–2010, 1 000 metric tons

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lager	1	januari 63,6 66,0 192,0 223,0 160,4 121,1 63,4 0 0 76,4

Uppköp 38,7 153,1 41,3 29,4 36,4 61,5 0,4 0 81,9 0

Försäljning 36,3 27,1 10,2 91,9 75,6 119,2 63,8 0 5,5 74,8

Lager		
31	december

66,0 192,0 223,0 160,4 121,1 63,4 0 0 76,4 1,5

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen
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Tabell 2.16	 Privat	lagring	av	smör	i	EU	2002–2010,	1 000	ton	
Private storage of butter in the EU 2002–2010, 1 000 metric tons

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inköp	i	EU 173,6 179,3 130,6 146,8 114,8 123,8 159,9 136,0 97,3

Inköp	i	Sverige 0 0,144 0,299 1,700 0 0 0 0 0

Källa: Arbatsmaterial från Europeiska kommissionen

Tabell 2.17	 Interventionslager	av	skummjölkspulver	2001–2010,	1 000	ton	
Intervention stocks of skim milk powder 2001–2010, 1 000 metric tons

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lager	1	januari 0 0 140,2 194,3 64,4 7,6 0 0 0 259,6

Uppköp 0 152,8 109,6 20,5 5,3 0 0 0 259,7 0

Försäljning 0 10,3 55,4 150,9 62,1 7,6 0 0 0 64,5

Lager		
31	december

0 140,2 194,3 64,4 7,6 0 0 0 259,7 195,1

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

I Sverige har intervention av smör inte tillämpats medan det periodvis köpts in 
skummjölkspulver. Stöd för privat lagring av smör har utnyttjats vid ett antal till-
fällen. Inlagring av skummjölkpulver i Sverige under den senaste tioårsperioden 
har omfattat 5 221 ton 2002, 4 723 ton 2003 och 957 ton 2004. Därefter såldes 
kvantiteterna i lager successivt ut 2004–2006. Åren 2007–2008 förekom ingen 
interventionsinlagring och 2009 lagrades 3 658 ton skummjölkspulver in i Sve-
rige, som därefter såldes ut under 2010. En liten mängd finns kvar som är avsatt 
till de sämst ställda inom ramarna för EU:s livsmedelshjälp.

2.2.2 Avsättningsfrämjande stöd

Inom EU har det historiskt oftast producerats mer fettrika mejeriprodukter som 
smör och grädde än vad marknaden efterfrågat till rådande priser. För att främja 
konsumtionen inrättades därför en rad stöd långt innan Sveriges medlemskap. 
Bland dessa kan nämnas stöd för användning av smör, smörolja och grädde i 
glass- och konditoriindustrin, stöd för användning av smör i icke-vinstdrivande 
organisationer, stöd för användning av skummjölkspulver i foderblandningar och 
skolmjölksstöd. Under senare delen av 00-talet har överskottet av mejeriprodukter 
successivt minskat i takt med att den globala efterfrågan stigit, och många av de 
konsumtionsfrämjande stöden har därför avskaffats eller satts till noll. Dessa stöd 
beskrivs inte i denna översikt. 

Det tillämpas fortfarande ett stöd för konsumtion av mjölk och mjölkprodukter i 
skolor. I Sverige är traditionen att servera mjölk i skolorna stark och därför har 
stödet utnyttjats flitigt, även om de kvantiteter som stöd betalas ut för sjunkit (se 
tabell 2.18). Näst efter Frankrike och Polen är Sverige det EU-land där flest elever 
får del av skolmjölksstödet, trots att det finns många EU-länder som är mer folk-
rika än Sverige. Under 2009/2010 deltog drygt 1,65 miljoner svenska elever i 
skolmjölksprogrammet.  
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Tabell 2.18	 Utnyttjat	skolmjölksstöd	per	skolår,	ton	
School milk aid, metric tons

År Sverige EU

2000/2001 46	986 i.u.

2001/2002 47	673 279	342

2002/2003 50	342 280	191

2003/2004 48	871 260	178

2004/2005 48	615 287	972

2005/2006 47	841 256	298

2006/2007 46	806 257	196

2007/2008 43	923 276	774

2008/2009 42	848 385	433

2009/2010 40 622 313	562

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

2.2.3 Gränsskydd

Sedan den 1 juli 1995 tillämpas fasta tullsatser enligt WTO:s senaste jordbruks-
avtal, Uruguayrundan. De förhandlingar som genomfördes under 00-talet resulte-
rade inte i något nytt WTO-avtal och tills vidare gäller nivån för sista avtalsåret 
(2000/2001) enligt Uruguayrundan (se tabell 2.19).

Tabell 2.19	 EU:s	gränsskydd	för	ett	urval	av	mejeriprodukter	2012	
EU tariffs for selected dairy products 2012

KN-nr Varubeskrivning Konventionell	tull1	
euro/100	kg

0402	10	19 Osötat	skummjölkspulver	i	förpackningar	över	2,5	kg 118,8

0402	21	18 Osötat	halvskummat	mjölkpulver	i	förpackningar	över	2,5	kg,	
fetthalt	1,5–27	viktprocent

130,4

0405	10	19 Smör,	fetthalt	högst	85	viktprocent,	i	förpackningar	över	1	kg 189,6

0405	90	10 Smörolja,	fetthalt	minst	99,3	viktprocent,	vattenhalt	högst	0,5	
viktprocent

231,3

0406	10	20 Färskost,	fetthalt	högst	40	viktprocent 185,2

0406	90	21 Cheddar 167,1

0406	90	39 Jarlsberg 151,0

0406	90	78 Guoda 151,0

1) Tullsats för WTO-medlemmar samt länder med MGN-status.

Källa: Tullverket

Vid import av mjölk och mjölkprodukter till EU från tredje land krävs importli-
cens. När varor importeras för att bearbetas och reexporteras, så kallad aktiv för-
ädling, gäller särskilda regler. Ansökan om importlicens ska i Sverige lämnas till 
Jordbruksverket.

WTO-avtalet medförde ett åtagande om minimitillträde via kvoter (minimum 
access quotas). Inom dessa kvoter tillämpas sänkt tull (se tabell 2.20). Dessutom 
beviljade EU redan innan Uruguayrundan förmåner vid import av vissa mjölkpro-
dukter via bilaterala avtal. För att garantera att de kvantiteter som då importerades 
till EU med reducerat gränsskydd även fortsättningsvis skulle ha rätt till förmåns-
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behandling, infördes ett antal landspecifika kvoter (current access quotas). I sam-
band med utvidgningen av EU utökades en del kvoter.

Tabell 2.20	 WTO-kvoter	på	mejeriområdet	2012	
WTO-quotas in the dairy sector 2012

Produkt Kvantitet	EU-27	(ton) Tullsats,	euro/100	kg Anmärkning

Skummjölkspulver 68	537 47,5 Alla	länder

Smör 11	360 94,8 Alla	länder

Emmentaler	
Smältost	av	Emmentaler

18	438 85,80	
71,90

Alla	länder

Smältost	av	Gruyère	
Gruyère	Sbrinz

5 413 71,90	
85,80

Alla	länder

Cheddar 15	005 21,00 Alla	länder

Ost	för	bearbetning 20	007 83,50 Alla	länder

Pizzaost 5	360 13,00 Alla	länder

Övrig	ost 19	525 70,40–106,40 Alla	länder

Cheddar 3	711 17,06 Australien

Cheddar 7	000 17,06 Nya	Zeeland

Cheddar 4	000 13,75 Kanada

Ost	för	bearbetning 500 17,06 Australien

Ost	för	bearbetning 4	000 17,06 Nya	Zeeland

Smör 74	693 70,06 Nya	Zeeland

Källa: Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter, Mars 2011  
(www.jordbruksverket.se)

Utöver de importförmåner som tillkommit genom WTO:s jordbruksavtal erbjuder 
EU tullreduktioner via bilaterala avtal. Förmånerna ges ofta inom ramen för en 
fastställd kvot men även utan kvantitativ begränsning. Kvoterna kan antingen 
administreras av det exporterande landet eller administreras internt inom EU. I det 
senare fallet måste importören hos myndighet i respektive medlemsland ansöka 
om en särskild licens för att ta del av förmånen. Ett fåtal bilaterala avtal finns som 
har betydelse för mejerisektorn (se tabell 2.21). 
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Tabell 2.21	 Bilaterala	avtal	och	kvoter	för	import	till	EU	på	mejeriområdet	2012	
Bilateral agreements and quotas for import to the EU in the dairy sector 2012

Land Produkt Kvantitet	(ton) Tullsats,	euro/100	kg

Norge Färskost,	Edamer,	Jarlsberg,	Gouda	mm 7	200 0

Island Smör 350 0

Skyr 380 0

Schweiz Ost

Grädde,	yoghurt	

Specialmjölk	för	barn

Fri	handel1

2	000

0

0

43,8

Balkan Samtliga	mejeriprodukter Obegränsad 0

Libanon Samtliga	mejeriprodukter Obegränsad 0

Turkiet Ost	(Kashkaval,	Feta,	Tulum	peyniri	mm) 2	300 0

Moldavien Samtliga	mejeriprodukter 1	500 0

Chile Vissa	ostar 2 1752 0

Sydafrika Mjölk,	grädde,	syrade	produkter,	vassle,	ost Obegränsad 0

1) Gäller både import och export.

2) Kvantiteten avser 2012 och den ska ökas med 75 ton per år därefter.

Not: Tabellen avser endast import till EU. Avtal och kvoter som avser bearbetade mejeriprodukter som 
inte klassas enligt tullkodnummer 0401–0406 (vissa typer av yoghurt samt bredbara fetter) är inte inklu-
derat i tabellen.

Källa: Jordbruksverket 

Det allmänna preferenssystemet (GSP) ger alla utvecklingsländer lägre tullar för 
många jordbruksvaror. En del utvecklingsländer som skrivit under ett antal inter-
nationella konventioner ges något bättre marknadstillträde än vad vanliga GSP 
skulle innebära (GSP+). I GSP delas förmånerna för jordbruksprodukter in i två 
kategorier: känsliga och icke-känsliga produkter. Ingen tull tas ut vid import till 
EU av icke-känsliga produkter. För produkter som klassificerats som känsliga 
begränsas förmånen till tullsänkningar.

Från de minst utvecklade länderna (MUL) kan alla jordbruksprodukter importeras 
tullfritt. Tullfrihet gäller också före detta kolonier i Afrika, Västindien och Stilla 
havet (AVS) som skrivit ömsesidiga avtal med EU, så kallade European partner-
ship agreements (EPA-avtal).

2.2.4 Exportbidrag

För att täcka skillnaden mellan EU:s prisnivå och världsmarknadspriserna har EU 
möjlighet att betala ut exportbidrag. Under 2004 infördes ett system i mejerisek-
torn för exportbidrag via anbud som existerar parallellt med de generella bidragen. 
Exportbidragen varierar beroende på marknadssituationen och EU:s prisnivå jäm-
fört med priset på världsmarknaden (se figur 2.8). Sedan november 2009 har inga 
exportbidrag beviljats för mejeriprodukter på grund av att marknadssituationen 
inte motiverar bidrag. Exportbidragssystemet är emellertid fortfarande i kraft, 
vilket innebär att Europeiska kommissionen kan föreslå att bidragen införs om 
marknadssituationen försämras igen. Inriktningen i de WTO-förhandlingar som 
pågått under ett antal år är att exportbidragen ska fasas ut 2013, men så länge det 
inte finns något nytt avtal har EU möjlighet att tillämpa exportbidrag.
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Figur	2.8	 Exportbidrag	för	fyra	olika	mejeriprodukter	2002–2011,	euro/100	kg	
Refunds for four different categories of dairy products during 2002–2011, EUR/100 kilos

Not: Avser tullkodsnummer 0402 21 99 9300 för helmjölkspulver, 0402 10 19 90 00 för skummjölks-
pulver, 0406 90 21 9900 för cheddar och 0405 10 19 9700 för smör. Det finns olika fetthalter för hel-
mjölkspulver och den valda sorten, bulkvara med en fetthalt på 29–41 viktprocent, antas vara en 
representativ exportprodukt.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

EU kontrollerar sina WTO-åtaganden genom ett licenssystem. Under de perioder 
då exportbidrag tillämpas krävs en exportlicens, med undantag för proviantering 
och varuposter under 60 euro. Om den kvantitet som ska exporteras överstiger  
150 kg ska dock licensansökan göras, även om bidragsbeloppet är lägre än  
60 euro. Vid ansökan om licens ska säkerhet ställas. I Sverige är det Jordbruks-
verket som administrerar exportbidragen. 

Fram till 2000/2001 gjordes successiva neddragningar av EU:s maximala export-
stödda kvantiteter i mejerisektorn och belopp. Eftersom inget nytt WTO-avtal 
kommit till stånd gäller fortfarande samma kvantiteter och belopp, som dock utö-
kats något till följd av EU:s utvidgning (se tabell 2.22). Eftersom exportbidragen 
varit satta till noll under flera år har inte exportstödet utnyttjats. 

Tabell 2.22	Maximal	export	från	EU	med	exportstöd,	1	000	ton/miljoner	euro	
Maximum exports from the EU with refunds, 1 000 metric tons and million EUR

Smör	&	smörolja Skummjölkspulver Ost Övriga		
mjölkprodukter

Volym,	1	000	ton 411,6 323,4 331,7 1	008,9

Värde,	miljoner	euro 945,8 298,0 345,7 724,1

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen
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2.2.4.1 Handelsnormer

Mjölk som ska saluföras för mänsklig konsumtion inom EU ska uppfylla särskilt 
uppsatta krav. Bland annat ska produkterna vara rätt namngivna och konsumenten 
ska kunna ta reda på innehåll och fetthalt. Krav finns på mjölkens fryspunkt och 
massa. Beroende på vilket produktnamn mjölken saluförs under (till exempel mel-
lanmjölk) finns olika intervall som fetthalten och proteinhalten ska ligga inom.

2.2.5 EU:s utgifter för marknadsregleringen i mjölksektorn

Utgifterna för mjölk- och mejerisektorn har minskat kraftigt de senaste åren  
(se tabell 2.23). Under 2008 och 2011 översteg till och med intäkterna från till-
läggsavgiften (vid överskridande av mjölkkvot) och från försäljningen av inter-
ventionslagren utgifterna för hela marknadsregleringen. De minskade kostnaderna 
beror på att exportbidragen varit noll under långa perioder till följd av den goda 
marknadssituationen. Dessutom har väldigt lite interventionslagring varit nöd-
vändig. Därtill har de olika konsumtionsstöden för smör antingen varit vilande 
eller helt avskaffats. De två nya utgiftsposterna för mjölkbidrag och tilläggsbetal-
ningar som tillkom genom reformen 2005 är numera borttagna. Mjölkbidraget är 
frikopplat i hela EU och ingår därmed i utgifterna för gårdsstödet. 

Tabell 2.23	 EU:s	utgifter	för	marknadsregleringen	inom	mjölk-	och	mjölkproduktsektorn	
2002–2011,	miljoner	euro		
EU expenditures for milk and milk products 2002–2011, million EUR

Reglering 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportbidrag	för	mjölk	
och	mjölkprodukter

1 160 1 595 1 495 1 141 725 513 29 181 186 5

Interventionslagring	
skummjölkspulver

86 61 -12 -60 -5 0 0 61 -6 -73

Stöd	skummjölk/		
skummjölkspulver

446 584 591 283 120 11 5 0 0 0

Interventionslagring	
smör	och	grädde

300 159 -18 -56 -23 -58 13 26 -20 8

Övriga	åtgärder	smörfett 459 444 402 283 183 93 19 8 1 0

Privat	lagring	ost 68 52 35 31 28 22 21 20 3 0

Tilläggsavgift	för	mjölk-
producenter	(vid	pro-
duktion	över	kvot)

-150 -92 -490 -447 -85 -363 -221 -338 -103 -22

Skolmjölkstöd1 74 76 67 64 66 57 62 74 69 64

Exportbidrag	för	bearbe-
tade	produkter	innehål-
lande	mjölk/smör

0 0 204 143 98 72 6 21 28 2

Mjölkbidrag 0 0 0 944 1 001 438 0 0 0 0

Tilläggsbetalningar 0 0 0 426 453 199 0 0 0 0

Andra	åtgärder2 -8 -7 -9 2 0 0 0 0 296 0

Utgifter 2 592 2 971 2 794 3 318 2 674 1 405 154 392 583 80

Intäkter 158 99 529 563 113 421 221 338 129 95

Totalt 2	434 2	872 2	265 2	755 2	561 984 -67 54 454 -15

1) Skolmjölksstödet kontofördes under budgetåren 2001–2003 under livsmedelshjälp.

2) Inbegriper t.ex. förverkade säkerheter och stöd som återtagits på grund av oegentligheter eller bedrä-
geri.

Not: Budgetåren sträcker sig från 16:e oktober året före till 15 oktober aktuellt år.

Källa: FEOGA
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Under FEOGA:s budgetår 2011 utgjorde kostnaderna för marknadsregleringen för 
mjölk och mjölkprodukter endast 0,2 % av EU:s utgifter relaterade till FEOGA:s 
garantisektion, vilket kan jämföras med 6 % år 2001. I mitten av 1980-talet 
utgjorde denna marknadsreglering hela 30 % av kostnaderna. 

Av EU:s totala utgifter för mjölkregleringen budgetåret 2011 på 80 miljoner euro 
avsåg 6,2 miljoner euro, eller 8 %, utgifter som betalats till Sverige (se tabell 
2.24). Beloppet minskade 2011, men Sveriges andel av totalbeloppet har ökat. 
Sverige utnyttjar skolmjölksstödet i hög grad och denna utgiftspost har fått allt 
större betydelse i samband med att andra stöd har minskats eller avvecklats.

Tabell 2.24	 Belopp	som	EU	betalat	ut	till	Sverige	för	marknadsregleringen	inom	
mjölksektorn	2008–2011,	miljoner	euro	
Amount paid by EU for the Swedish milk market regulation 2008–2011, million euros

Reglering 2008 2009 2010 2011

Exportbidrag 0,2 6,8 4,8 -

Interventionslagring	skummjölkspulver - 0,9 0,1 -2,4

Stöd	till	skummjölk/	skummjölkspulver - - - -

Interventionslagring	smör	och	grädde - - - -

Övriga	åtgärder	smörfett - - - -

Privat	lagring	ost 0,1 0,1 - -

Skolmjölksstöd 7,6 10,9 8,2 8,6

Exportbidrag	icke	bilaga	I,	mjölk	och	smör - 0,1 - -

Mjölkbidrag - - - -

Andra	åtgärder - - 6,4 -

Total	utbetalning	till	Sverige,	inklusive	skolmjölksstöd 7,9 18,8 19,5 6,2

Totala	EU-utgifter,	inklusive	skolmjölksstöd 154,4 391,8 583,0 79,7

Sveriges	andel	av	EU:s	utgifter 5,1 % 4,8 % 3,3 % 7,8 %

Svenska	betalningar	till	EU 0 0 0 2,4

Källa: FEOGA

2.3 EU:s produktion och konsumtion av mjölk-  
och mejeriprodukter

Följande avsnitt baseras på arbetsmaterial från Europeiska kommissionen. Kom-
missionen baserar sin statistik på uppgifter som medlemsländerna skickar in. 
Vissa uppgifter är osäkra och statistiken måste därför tolkas med försiktighet. I 
tabellerna avser siffrorna för EU de 27 nuvarande medlemsstaterna, även om alla 
inte har varit medlemmar under hela perioden.

2.3.1 Produktion inom EU

Den totala produktionen av mjölk inom EU har varit relativt stabil mellan 2003 
och 2011 (se tabell 2.25). Detta trots att antalet kor har minskat. Produktivitets-
ökningen beror främst på förbättrad avkastning till följd av förbättringar i produk-
tionen. Till exempel har användningen av särskilt anpassade foderblandningar 
ökat, avelsarbetet har lett till att kornas produktivitet har höjts, de minst produk-
tiva djuren har slaktas ut och de mjölkgårdar med lägst lönsamhet har avvecklats.
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Tabell 2.25	 Mjölkproduktion	inom	EU	2002–2011,	1 000	ton	
Milk production in the EU 2002–2011, 1 000 metric tons

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tyskland 27 874 28 533 28 245 28 453 27 995 28 403 28 656 28 656 29 610 29 906

Frankrike 25 254 24 667 24 452 24 675 24 367 23 426 24 272 23 341 23 933 24 402

Förenade	
Kungariket

14 868 15 009 14 547 14 469 14 315 14 024 13 715 13 589 13 937 13 937

Polen 11 873 11 892 11 822 11 923 11 982 12	096 12 425 12 447 12 430 12 430

Neder-
länderna

10 677 11 075 10 905 10 827 10 994 11	128 11 621 11 783 11 948 12 115

Italien 10 743 10 750 10 728 10 975 10 989 11	062 10 489 11 364 11 375 11 387

Sverige 3 274 3 253 3 275 3 206 3 130 2 986 2 987 2 933 2 862 2 862

EU i.u. 149 818 148 026 148 494 147 841 146 555 146 896 146 631 148 813 149 658

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Andelen mjölk som levereras till mejeri inom EU har legat strax över 91 % de 
senaste fem åren. Flera länder levererar all eller nästan all dryckesmjölk till 
mejeri, däribland Sverige (100 %), Malta (100 %), Finland (99,5 %), Belgien 
(98,6 %) och Cypern (98,1 %). Många länder ligger mellan 80–97 % leverans-
kvot, men några sticker ut med särskilt låg andel: Bulgarien (55,1 %) och Rumä-
nien (19,6 %). De låga andelarna mjölkleveranser beror delvis på gamla 
produktionsmetoder och på att mjölken inte får levereras eftersom den inte upp-
fyller EU:s hygien- och kvalitetskrav. Andelen invägd mjölk väntas öka framöver 
främst genom nedläggningar av gårdar som är så små att de inte har möjlighet att 
anpassa sig till EU:s regler.

Under 2011 hade Sverige den näst högsta genomsnittliga mjölkavkastningen i EU 
räknat som kg per ko och år (se tabell 2.26). Högst avkastning hade Danmark och 
tredje högst hade Finland. Flera stora producentländer hade relativt dålig avkast-
ning, till exempel Polen. Lägst avkastning hade Rumänien och Bulgarien. Orsa-
kerna är att jordbruksanläggningarna i dessa länder är föråldrade, att djurut- 
fodringen inte är optimerad, att korna har dåliga genetiska förutsättningar för 
mjölkproduktion och att gårdarna är små och inte specialiserade på mjölkproduk-
tion.
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Tabell 2.26	 Genomsnittlig	mjölkavkastning	i	kg	per	ko	inom	EU	2002–2011	
Average milk yield in the EU 2002–2011, kilos per cow

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Danmark 7	488 7	909 8	029 8	219 8	337 8	382 8	226 8	386 8	589 8	589

Sverige 8	124 8	052 8	167 8	199 8	110 8	165 8	160 8	280 8	201 8	201

Finland 7	215 7	365 7	536 7	607 7	639 8	029 7	873 8	023 8	023 8	088

Neder-
länderna

6	906 7	139 7	260 7	286 7	619 7	469 7	322 7	544 7	674 7	781

Förenade	
Kungariket

6	667 6	807 7	072 7	202 7	140 7	094 7	207 7	290 7	501 7	493

Spanien 5	728 5	936 6	221 6	446 6	770 6	803 6	934 7	328 7	328 7	328

Polen 4	046 4	223 4	330 4	328 4	544 4	518 4	607 4	816 4	915 4	952

Rumänien   i.u. 3	419 3	207 3	062 3	227 3	177 3	272 3	280 3	407 3	407

Bulgarien  i.u. 3	618 3	648 3	701 3	710 3	419 2	240 3	615 3	355 3	355

EU  i.u. i.u. 5	799 5	865 5	966 6	084 6	064 6	060 6	192 6	373

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Det totala antalet mjölkkor inom EU har minskat under en lång tid (se tabell 2.27). 
Sedan 2003 har antalet minskat med 10 %. Minskningen i en del länder beror på 
att landet har nått sitt kvottak och i takt med att avkastningen stiger måste därför 
istället antalet kor minska. En del länder, däribland Sverige, ligger dock långt 
under kvot och där beror minskningen snarare på dålig lönsamhet. Ökade drifts-
kostnader per ko har drivit på utvecklingen mot en ökad avkastning per ko och ett 
minskat antal kor. Inte i något land har antalet kor ökat sedan 2002, men Luxem-
burg har behållit samma antal djur.

Tabell 2.27	 Antal	mjölkkor	inom	EU	2002–2011,	1 000-tal	djur		
Number of dairy cows in the EU 2002–2011, 1 000 heads

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tyskland 4 373 4 338 4 287 4 164 4 054 4 087 4 229 4 169 4 182 4 158

Frankrike 4 134 4 026 3 947 3 895 3 799 3 759 3 794 3 673 3 595 3 523

Polen 2 935 2 816 2 730 2 755 2 637 2 677 2 697 2 585 2 529 2 510

Förenade	
Kungariket

2 230 2 205 2 057 2 009 2 005 1 977 1 903 1 864 1 858 1 860

Neder-
länderna

1 523 1 536 1 515 1 511 1 472 1 468 1 509 1 530 1 510 1 510

Italien 1 911 1 913 1 838 1 842 1 814 1 839 1 831 1 878 1 878 1 878

Sverige 403 404 	401 	391 	386 	366 	366 	354 	349 	349

EU i.	u. 25 841 25 261 24 935 24 338 24 147 24 164 23 647 23 304 23 185

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Produktionen av dryckesmjölk har minskat det senaste decenniet (se tabell 2.28). 
Mellan 2002 och 2011 minskade produktionen av dryckesmjölk i EU med 6 %, 
vilket berodde på minskad efterfrågan. Utvecklingen har varit densamma som i 
Sverige där läskedrycker och saft i ökande utsträckning har ersatt mjölk. Produk-
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tionen har minskat i de flesta länder i varierande grad och endast ett fåtal länder 
har uppvisat små ökningar.

Tabell 2.28	 EU:s	produktion	av	dryckesmjölk	2002–2011,	1 000	ton		
EU production of drinking milk 2002–2011, 1 000 metric tons

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Förenade	
Kungariket

7 028 6 954 6 892 6 850 6 934 6 923 6 877 6 823 7 036 7 036

Tyskland 5 506 5 821 5 798 5 815 5 923 5 059 5 132 5 288 5 276 5 276

Frankrike 3 912 3 834 3 881 3 793 3 736 3792 3 843 3 638 3 652 3 660

Italien 2	952 2	911 2	936 2	941 2	884 2	852 2	760 2	770 2	714 2	714

Polen 1	917 1	926 1	352 1	368 1	338 1	328 1	343 1	462 1	471 1	480

Sverige 1	022 1	012 1	003 	987 	947 	932 	915 	905 	912 	912

EU 33 780 33 410 32 885 32 675 32 579 31 838 31 761 31 644 31 820 31 789

Not: Data för Bulgarien och Rumänien saknas för 2002.

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Till skillnad från produktionen av dryckesmjölk har produktionen av yoghurt och 
syrade produkter ökat de senaste åren (se tabell 2.29). Mellan åren 2003 och 2011 
ökade produktionen med 16 %. Tyskland och Frankrike dominerar tillverkningen 
av yoghurt och syrade produkter, och svarade 2011 tillsammans för 43 % av pro-
duktionen i EU.  

Tabell 2.29	 EU:s	produktion	av	yoghurt	och	syrade	produkter	2002–2011,	1 000	ton		
EU production of yoghurt and fermented products 2002–2011, 1 000 metric tons

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tyskland 1 594 1 622 1 628 1 719 1 690 1 902 1 887 1 856 1 894 1 894

Frankrike 1 430 1 502 1 502 1 524 1 551 1 573 1 592 1 619 1 644 1 668

Spanien 585 683 734 742 764 779 768 762 749 749

Polen 	439 	448 	375 	392 	416 	455 	450 	503 	559 	616

Sverige 	268 	266 	263 	265 	267 	266 	272 	267 	262 	262

EU 6 555 7 116 7 134 7 347 7 518 7 881 7 858 7 975 8 161 8 280

Not: Data för Bulgarien och Rumänien saknas för 2002.

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Produktion av smör har minskat i EU, och mjölkråvaran används i större utsträck-
ning till högre förädlade produkter som ger bättre betalt (se tabell 2.30). Mellan 
2002 och 2011 minskade produktionen av smör och smörolja i EU med 27 %. 
Liksom för flertalet andra mjölkprodukter är Tyskland och Frankrike de största 
producentländerna inom EU. Under 2011 svarade de tillsammans för 44 % av 
EU:s totala produktion av smör och smörolja. Av de nya medlemsländerna är 
Polen störst med knappt 10 % av den totala produktionen. Den svenska andelen 
uppgår till 2 %. 
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Tabell 2.30	 EU:s	produktion	av	smör	och	smörolja	2002–2011,	1 000	ton		
EU production of butter and butter oil 2002–2011, 1 000 metric tons

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tyskland 435 452 444 451 438 446 466 456 451 451

Frankrike 451 433 413 421 398 404 431 411 403 415

Polen 640 282 187 175 177 243 212 191 189 190

Neder-
länderna

	163 	164 	158 	160 	170 	174 	182 	165 	159 	152

Sverige 	48 	49 	52 	44 	42 	38 	43 	49 	43 	43

EU 2 692 2 366 2 210 2 216 2 137 2 223 2 200 2 140 1 959 1 976

Not: Data för Bulgarien och Rumänien saknas för 2002, siffrorna är dock mycket små i sammanhanget.

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Produktionen av ost i EU ökade med 12 % mellan 2003 och 2011 (se tabell 2.31). 
Tyskland, Frankrike och Nederländerna står tillsammans för större delen av denna 
ökning.

Tabell 2.31	 EU:s	produktion	av	ost	2002–2011,	1 000	ton		
EU production of cheese 2002–2011, 1 000 metric tons

Land 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tyskland 1	766 1	819 1	866 1	930 1	995 1	928 1	941 1	999 2	192 2	192

Frankrike 1	812 1	824	 1	856 1	838 1	876 1	899 1	908 1	880 1	957 1	992

Italien 1	112 1	136	 1	126 1	195 1	204 1	199 1	211 1	168 1	173 1	169

Neder-
länderna

	646 	665	 	691 	692 	734 	755 	748 	790 	824 	861

Sverige 	128 	125	 	118 	118 	119 	110 	114 	108 	103 	103

EU  i.	u. 8	904 8	862 8	977 9	487 9	469 9	584 9	649 9	947 9	947

Not: Data för Bulgarien och Rumänien saknas för 2002.

Not: Siffrorna för 2010 och 2011 innehåller estimat.

Not: Data för Luxemburg saknas då produktionen är konfidentiell.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen

Statistiken för tillverkning av olika slags mjölkpulver är inte heltäckande och för 
flera länder är produktionssiffrorna konfidentiella. Därför går det inte att presen-
tera någon tillförlitlig tabell över mjölkpulvertillverkningen i EU. Utifrån den 
knapphändiga statistik som finns går det dock att utläsa att produktionen fördelar 
sig relativt jämnt mellan skummjölkspulver och övrigt mjölkpulver, främst hel-
mjölkspulver. Frankrike och Tyskland är stora producenter av skummjölkspulver 
medan Holland och Danmark främst tillverkar helmjölkspulver. Även i Sverige 
tillverkas betydande mängder helmjölkspulver och halvskummat mjölkpulver, och 
tillverkningen ökade kraftigt 2005 då en ny mjölkpulveranlägging öppnades i 
Vimmerby. 

2.3.2 Konsumtion inom EU

Per capitakonsumtionen av ost och smör skiljer sig stort åt mellan olika medlems-
stater (se tabell 2.32). De stora producenterna Frankrike och Tyskland ligger i 
toppen, men även Estland som har en relativt liten produktion ligger högt. Estland 
har även högst konsumtion av mjölk per capita. Generellt är konsumtionen av 
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dryckesmjölk högre i de väst- och nordeuropeiska medlemsstaterna än i de syd-
liga och östliga. Detta beror på att det inte finns någon tradition av att dricka 
mjölk i varmare länder då det historiskt har varit svårt att lagra färsk mjölk. 
Istället har i stort sett all mjölk förädlats. Mjölkkonsumtionen hålls även uppe i 
vissa länder genom skolmjölksstödet.

Tabell 2.32	 Konsumtion	av	ost,	smör	och	dryckesmjölk	inom	EU	2011,	kg	per	capita		
Consumption of cheese, butter and milk within the EU 2011, kilos per capita

Land Ost	 Smör Mjölk

Frankrike 25,4 7,9 58,5

Tyskland 22,0 6,3 53,0

Estland 20,3 5,6 136,6

Österrike 19,2 5,1 79,8

Tjeckien 16,5 4,8 57,6

Polen 15,0 4,2 41,9

Förenade	Kungariket 11,3 3,8 107,0

Nederländerna 20,4 3,3 59,6

Danmark 16,3 3,2 91,4

Belgien 13,9 3,0 53,6

Litauen 17,4 3,0 30,3

Irland 6,4 3,0 135,0

Finland 20,7 2,9 126,6

Lettland 13,2 2,6 82,3

Italien 22,9 2,6 56,7

Slovakien 10,2 2,4 49,5

Portugal 9,7 1,9 i.	u.

Sverige 17,9 1,9 96,9

Slovenien 9,3 1,0 i.	u.

Spanien 8,7 1,0 88,5

Grekland 27,8 0,7 i.	u.

Rumänien 20,7 0,7 i.	u.

Ungern 8,9 0,6 51,2

Cypern 22,8 0 97,3

Malta 9,2 0 i.	u.

EU 17,7 3,9 64,8

Not: Uppgifterna för dryckesmjölk avser 2010.

Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen (ost och smör), International Dairy Foundation 
(mjölk)

Konsumtionsmönstren av ost varierar också stort mellan medlemsstaterna. Medan 
vissa länder främst äter ost som pålägg äts det i andra länder som egen rätt (meze/
tapas) eller som tilltugg i större utsträckning. Grekland har den största konsum-
tionen av ost per capita och det är främst feta som äts. Flera olika sorters feta säljs 
i Grekland och används i många traditionella rätter. Feta görs på får- och getmjölk 
och i Grekland kommer merparten av mjölken från får och getter, till skillnad från 
de flesta andra EU-länder. De varmare länderna saknar ofta tradition att äta smör 
och äter istället vegetabiliska fetter i form av exempelvis olivolja.
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2.3.3 EU:s handel med mjölk och mejeriprodukter

2.3.3.1 EU:s internhandel

Generellt sett omfattar EU:s internhandel större kvantiteter än handeln med tredje 
land (se figur 2.9). De största handelsvarorna är mjölk och grädde. I stor utsträck-
ning är det de största producentländerna Tyskland, Frankrike, Nederländerna och 
Italien som handlar med varandra. Flera av länderna har både en stor införsel och 
utförsel av samma vara.

Figur 2.9	EU:s	internhandel	med	mjölk	och	mejeriprodukter	2006–2010,	1 000	ton	
EU internal trade with milk and dairy products 2006–2010, 1 000 tons

Not: Uppgifterna baseras på utförsel.

Källa: Eurostat

2.3.3.2 EU:s externhandel

EU är en betydande exportör av mejeriprodukter (se figur 2.10). Det totala värdet 
av EU:s mjölk- och mejeriproduktsexport var 7,1 miljarder euro 2010. Den största 
och snabbast växande exportprodukten är skummjölkspulver. Historiskt har EU:s 
export byggt på exportbidrag då produktionskostnaderna inom EU oftast är dyrare 
än genomsnittet i världen. Under 2007 sattes dock alla exportbidrag till noll 
eftersom priserna hade stigit kraftigt under en längre tid. De stigande priserna och 
brist på vissa produkter på världsmarknaden har lett till att EU har kunnat expor-
tera mejeriprodukter med vinst. Likt många andra jordbruksprodukter som EU 
handlar med är värdet per kilo importerad vara högre än motsvarande värde på 
exportprodukterna. Skillnaden är dock mycket liten, eftersom EU både exporterar 
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stora volymer bulkvaror och mer värdefulla förädlade produkter. Exporten till 
tredje land av bulkvaror som smör och skummjölkspulver går främst till utveck-
lingsländer medan mer förädlade produkter exporteras till industriländer. 

Figur 2.10	 EU:s	export	av	mjölk	och	mejeriprodukter	2006–2010,	1 000	ton	
EU export of milk and dairy products 2006–2010, 1 000 tons

Källa: Eurostat

Alla WTO-medlemmar deltar i förhandlingar för att helt fasa ut sina exportbidrag 
fram till slutet av 2013. Eftersom de stora exportörernas priser för mjölk och 
mejeriprodukter har närmat sig varandra och EU:s exportbidrag för dessa handels-
varor redan är satta till noll väntas EU inte påverkas nämnvärt av utfasningen. Då 
vissa länder tidigare har använt sig av höga exportbidrag kan EU:s exportmöjlig-
heter till och med stärkas på världsmarknaden i samband med att exportbidragen 
försvinner och konkurrensen kan ske på mer jämna villkor.

Ryssland har under många år varit EU:s  största avsättningsmarknad för flera 
mejeriprodukter. Nästan en fjärdedel av det exporterade smöret 2010 gick till 
Ryssland. Kring en tiondel vardera av EU:s export av mjölk, skummjölkspulver 
och vassle samt 6 % av de fermenterade produkterna skickades även till Ryssland.

En annan stor exportmarknad 2010 var Schweiz, som tog emot 8 % av EU:s 
exporterade färska mjölk och grädde samt 9 % av de syrade produkterna. Algeriet 
var den största enskilda mottagaren av skummjölkspulver, med 15 %. EU:s skum-
mjölkspulver importeras av ett flertal varmare länder som Nigeria (9 %), Saudi-
arabien (7 %), Libyen (5 %), Oman (5 %) och Egypten (3 %). En betydande 
importör av EU:s ost är Iran, som tog emot 13 %. 
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EU:s import av mejeriprodukter från tredje land är betydligt mindre än exporten 
och har dessutom minskat de senaste åren (se figur 2.11). Importen sker oftast 
inom ramen för förmånsavtal. Det finns en mängd olika avtal som ger förmåns-
berättigad import till EU och några av de mest betydande är WTO-kvoterna 
(minimum- och current accesskvoter). 

Figur 2.11	 EU:s	import	av	mjölk	och	mejeriprodukter	2006–2010,	1 000	ton	
EU import of milk and dairy products 2006–2010, 1 000 tons

Källa: Eurostat

Importen av mjölk och grädde kom 2010 främst från Norge (34 %) och Schweiz 
(33 %). En stor del av mjölken som kom från Norge gick till Sverige för att vidare-
förädlas och sedan återexporteras till Norge. Schweiz är det land som står för den 
största delen av EU:s import vilket beror på att Nestlé, världens största livsmedels-
företag, är baserat där. Från Schweiz kom 35 % av det importerade skummjölks-
pulvret, 66 % av de fermenterade produkterna, 95 % av vasslen och 58 % av osten. 
Nya Zeeland stod för 85 % av det importerade smöret 2010. Detta beror på att Nya 
Zeeland har en stor WTO-kvot för export till EU med reducerad tullsats.

2.3.4 Prisutvecklingen inom EU

De största livsmedelstillverkarna i EU är Frankrike och Tyskland. Konkurrensen 
på EU:s livsmedelsmarknad är låg jämfört med till exempel USA. Ett fåtal stora 
aktörer dominerar livsmedelsindustrin och så även inom mjölk och mejeripro-
dukter. De priser som dessa företag sätter blir viktiga för hela EU:s marknad. De 
mejeriprodukter vars priser är jämförbara mellan länder är till exempel mjölk-
pulver och smör. Dessa varor är mer likformiga och jämförbara än till exempel ost 

1 
00

0 
to

n

0

50

100

150

200

300

250

2010

40

83

68

9

9

8

2009

62

84

65

9

15

20

2008

64

84

76

11

17

9

2007

91

94

65

11

13

16

2006

90

101

48

9

24

15

Smör

Ost

Vassle

Syrade produkter

Mjölkpulver

Mjölk och grädde



38

eller yoghurt som kan ha varierande smak och karaktär. De senaste fem åren har 
smöret oftast varit dyrare i Tyskland än i Frankrike (se figur 2.12). Rörelserna 
uppåt har också varit kraftigare i Tyskland, men ibland även nedåt vilket har gett 
större svängningar även om priserna oftast bara har skiljt sig med någon procent.

Figur 2.12	 Pris	på	smör	i	Tyskland	och	Frankrike	2007–2011,	Euro/ton	
Butter prices in Germany and France 2007–2011, EUR/ton

Källa: Süddeutsche Butter- und Käse-Börse, FranceAgriMer

2.4 Mjölk- och mejerisektorerna i kandidatländerna
Processen med att ansluta nya stater till EU inleds med en ansökan om att få bli 
kandidatland. Att få kandidatstatus är ett stort steg i sig eftersom anslutningspro-
cessen då påbörjas. Därefter ska staten uppfylla ett antal kriterier för att gå vidare 
till anslutningsförhandlingarna. Kriterierna innebär bland annat att mänskliga rät-
tigheter ska respekteras, att det ska finnas en fungerande lagstiftning och yttrande-
frihet, att marknadsekonomi ska råda, att myndigheternas administration ska 
anpassas till EU och att staten ska klara de åtaganden och legala krav som ett EU-
medlemskap innebär. Anslutningsförhandlingarna tar där efter vid för att bland 
annat kontrollera att kriterierna är uppfyllda, reda ut vilka unika förutsättningar 
staten har och för att förbereda anslutningen. Landet blir efter färdiga förhand-
lingar och godkännande av befintliga medlemsstater en anslutande stat. Fram till 
anslutningen ska staten korrigera de brister som identifierats under förhandling-
arna och får börja delta i EU:s möten och program. Hur lång tid hela anslutnings-
processen tar varierar stort på grund av vilka förutsättningar staten har. Sveriges 
process tog tre och ett halvt år från kandidatansökan till medlemskap, medan Tur-
kiets ansökan 1989 fortfarande inte har lett till medlemskap.

Den senaste EU-utvidgningen var 2007 då Bulgarien och Rumänien blev med-
lemmar, men redan innan dess hade anslutningsförhandlingar påbörjats med ytter-
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ligare två kandidatländer – Turkiet och Kroatien. Anslutningsförhandlingar har 
efter det även inletts med Island. Makedonien, Montenegro och Serbien har fått 
kandidatstatus, men inget datum är fastställt för att påbörja anslutningsförhand-
lingarna med dessa länder. Albanien har ansökt om kandidatstatus men ansökan 
uppskattas inte bli beviljad under den närmaste tiden.

Ingen av kandidatländerna har någon större produktion av mjölkpulver, vassle 
eller yoghurt, och således heller ingen export av dessa produkter att tala om. 
Dessa produkter visas därför inte i figurer i detta avsnitt.

2.4.1 Kroatien

Förhandlingarna med Kroatien inleddes i oktober 2005 och den sista fasen har slut-
förts. Den 22:a januari 2012 hölls en folkomrostning om medlemskapet och två 
tredjedelar av befolkningen röstade för. Kroatien blev efter detta en anslutande stat 
och kommissionens mål är att Kroatien ska bli medlem den första juli 2013. EU:s 
nuvarande medlemmar har rätt att invända mot medlemskapet, men detta väntas inte 
vara fallet.

Den värdemässigt största jordbruksprodukten i Kroatien 2010 var mjölk. Volym-
mässigt låg mjölken på tredje plats. Landet är i stort sett självförsörjande på 
mjölk, handeln som bedrivs är väldigt liten (se figur 2.13). Mjölkproduktionen 
minskade något 2010 till följd av dåligt väder och högt foderpris.

 

Figur 2.13	 Kroatiens	handel	och	produktion	av	komjölk	2006–2010,	1 000	ton	
Croatia’s trade and production of cow milk 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

De flesta jordbrukare i Kroatien är småskaliga och en stor del har mjölk- och nöt-
köttsproduktion som huvudsaklig inkomstkälla. Den generella utvecklingen mot 
färre och större gårdar har dock tagit ordentlig fart. Under 2010 uppfyllde 91 % 
av den mjölk som såldes i Kroatien EU:s standard för mjölkmarknaden.

1 
00

0-
ta

l t
on

0

100

300

500

600

900

200

800

700

400

2010

760

26

45

2009

818

35

40

2008

826

26

47

2007

859

32

24

2006

849

19

16

Produktion

Export

Import



40

I Kroatien finns osttillverkare med mycket gamla anor. Flertalet ostar bedöms ha 
möjlighet att få skyddad geografisk beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning 
om Kroatien blir EU-medlem. Till exempel finns ostar som framställs av mjölk 
från får som enbart betar medelhavsspecifika växter. Kroatien importerar en stor 
del av den ost som konsumeras (se figur 2.14). En stor del av importen kommer 
från Bosnien och Hercegovina. Om Kroatien blir EU-medlem 2013 kommer 
denna import troligen inte att kunna fortsätta eftersom Bosnien och Hercegovina 
inte uppfyller EU:s regler för livsmedelssäkerhet. Eftersom Kroatien kommer 
kunna föra in ost från andra EU-medlemmar kommer främst Bosniens och Herce-
govinas export påverkas.

 

Figur 2.14	 Kroatiens	handel	och	produktion	av	ost	2006–2010,	1 000	ton	
Croatia’s trade and production of cheese 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Kroatien har en liten tillverkning av smör och handeln som bedrivs är inte särskilt 
omfattande (se figur 2.15). Sett över en längre period går trenden mot en ökad 
konsumtion och import av bearbetade mejeriprodukter som smör och ost.
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Figur 2.15	 Kroatiens	handel	och	produktion	av	smör	och	smörfett	2006–2010,	1 000	ton	
Croatia’s trade and production of butter and butter fat 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Kroatien har även en del import av andra mejeriprodukter. Under 2010 importe-
rades 11 700 ton mjölkpulver, 6 100 ton syrade produkter och 1 500 ton vassle.

2.4.2 Turkiet

Förhandlingar med Turkiet inleddes i oktober 2005, men i jämförelse med Kroa-
tien bedömer Europeiska kommissionen att förhandlingarna kommer att ta betyd-
ligt längre tid. Frågor som kräver fortsatt arbete är mänskliga rättigheter och 
gränsen mot Cypern.

Turkiet är en av världens största mjölkproducenter (se figur 2.16). Landet är mitt i 
en omfattande modernisering av teknisk utrustning och infrastruktur vilket har 
medfört en ökad produktion i de flesta sektorer de senaste åren. Komjölk var den 
värdemässigt största jordbruksprodukten i Turkiet 2010. Mätt i vikt kom mjölken 
på tredje plats. Förutom komjölk har Turkiet en stor produktion av fårmjölk 
(816 800 ton 2010) och getmjölk (272 800 ton 2010). Mjölkprodukter har en stark 
tradition i den turkiska dieten, men konsumtionsmönstret skiljer sig mot större 
delen av EU. Mjölken dricks främst opastöriserad, den genomsnittliga konsum-
tionen av dryckesmjölk är väldigt låg och ost äts vanligen inte som pålägg utan 
som sidorätt. Vanliga mejeriprodukter som används i maten är till exempel fetaost 
och turkisk yoghurt. Konsumtionen varierar dock stort i olika delar av landet. 
Mjölkproduktionen i Turkiet är inte inriktad mot internationell handel utan för att 
tillgodose inhemsk efterfrågan vilket medför att exporten är liten. Även importen 
är liten men under 2010 importerades dock 12 500 ton mjölkpulver.
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Figur 2.16	 Turkiets	handel	och	produktion	av	komjölk	2006–2010,	miljoner	ton	
Turkey’s trade and production of cow milk 2006–2010, million metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Ost har en viktig plats på det turkiska matbordet och en stor del av mjölken pro-
cessas till olika sorters ostar. Det finns många sorters traditionella ostar och de 
flesta är relativt okända utanför landet på grund av att endast en liten del expor-
teras (se figur 2.17). Över hälften av osten som tillverkas är olika sorters vitost. 
Till exempel finns en ost som liknar mozzarella men som dras ut under tillverk-
ningen och får en långfibrig konsistens. Många gårdar tillverkar sin egen ost för 
egen konsumtion eller försäljning i närområdet.
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Figur 2.17	 Turkiets	handel	och	produktion	av	ost	2006–2010,	1	000	ton	
Turkey’s trade and production of cheese 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Precis som osten så tillverkas smör ofta för eget bruk eller för gårdsförsäljning  
(se figur 2.18). Turkiets import av mjölkprodukter är inte särskilt stor jämfört med 
produktionen, men smörimporten är växande. För matlagning används olivolja i 
stor utsträckning.

 

Figur 2.18	 Turkiets	handel	och	produktion	av	smör	och	smörfett	2006–2010,	1	000	ton	
Turkey’s trade and production of butter and butter fat 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)
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2.4.3 Island

Förhandlingarna med Island inleddes i juli 2010. Europeiska kommissionen 
menar att Island är väl förberett på de åtaganden som ett medlemskap innebär, 
speciellt inom områden som omfattas av EES-avtalet1. EES-avtalet innebär att 
Island redan tillämpar EU-regler på många områden. Island har börjat återhämta 
sig efter den ekonomiska kollapsen 2008. De största utmaningarna för Island 
ligger idag i att anpassa sina höga tullar och jordbrukssubventioner till EU:s 
nivåer samt att lösa en del frågor där oenighet råder med andra medlemsländer. 
Dessutom är det folkliga stödet för ett EU-inträde lågt.

Historiskt har spannmåls- och grönsaksodlingen på Island varit väldigt begränsad, 
och animaliska produkter har istället konsumerats i hög grad. Mjölk har tillsam-
mans med fisk och kött haft en stor betydelse. De isländska korna tros ha varit iso-
lerade från fastlandet i över tusen år. Mjölken har än idag stor betydelse för Island, 
och var 2010 den överlägset största jordbruksprodukten både viktmässigt och vär-
demässigt. Tillsammans med det kött som erhålls från korna står mjölken för 
nästan hälften av intäkterna i hela Islands jordbrukssektor. De flesta mjölkgår-
darna är familjeföretag som säljer sin mjölk till mejeri, gårdsförsäljningen är väl-
digt liten. I EU-sammanhang är Islands mjölkproduktion marginell, och på grund 
av Islands höga importtullar förekommer knappt någon handel (se figur 2.19).

 

Figur 2.19	 Islands	handel	och	produktion	av	komjölk	2006–2010,	1 000	ton	
Iceland’s trade and production of cow milk 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Ost har på Island traditionellt ätits främst i form av Skyr, en vit och flytande ost-
produkt som fortfarande används i matlagning och äts som yoghurt. Hårdost har 
bara tillverkats i cirka 60 år på Island. Både produktion och handel bedrivs i liten 
utsträckning (se figur 2.20).

1 EES-avtalet utvidgar den inre marknaden (med undantag för jordbruk och fiske) till att också inne-
fatta Island, Norge och Liechtenstein. 
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Figur 2.20	 Islands	handel	och	produktion	av	ost	2006–2010,	ton	
Iceland’s trade and production of cheese 2006–2010, metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

På grund av den långa vintern på Island var det viktigt förr i tiden att producera 
smör för att kunna få tillräckligt med fett när snön hade lagt sig. Smöret kunde 
ofta blandas med djurfett och åts tillsammans med torkad eller jäst fisk. Idag finns 
en överproduktion av smör som är en av få jordbruksprodukter som exporteras 
även om volymerna är små (se figur 2.21).

 

Figur 2.21	 Islands	handel	och	produktion	av	smör	och	smörolja	2006–2010,	ton	
Iceland’s trade and production of butter and butter fat 2006–2010, metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)
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2.4.4 Makedonien

EU gav Makedonien kandidatstatus redan 2005. Något datum för när förhandling-
arna kan påbörjas är dock inte fastställt, eftersom landet bland annat måste reda ut 
det problem som Grekland har med användandet av namnet Makedonien.

Efter Jugoslaviens splittring återstod en åldrad och ineffektiv jordbrukssektor i 
Makedonien. Jordbruket har långsamt moderniserats men utgörs fortfarande av ett 
stort antal småskaliga gårdar. Ett fungerande mejerisystem finns dock på plats och 
de flesta producenterna levererar regelbundet till mejeri. En del mjölkproducenter 
säljer även direkt på gård eller på marknadsplatser. En del av mjölken används 
också för egen konsumtion eller förädlas direkt på gården. Komjölken var den 
största jordbruksvaran i landet viktmässigt 2010 och den näst största värdemäs-
sigt. Landet importerar en del mjölk för att täcka upp den egna konsumtionen  
(se figur 2.22). Konsumtionen per capita av mjölk är dock lägre än snittet i EU, 
även fast det finns en tradition både av att dricka mjölk och av att använda olika 
mjölkprodukter i matlagning.

 

Figur 2.22	 Makedoniens	handel	och	produktion	av	komjölk	2006–2010,	1	000	ton	
The former Yugoslav Republic of Macedonia’s trade and production of cow milk 2006–2010, 
1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Makedonien producerar en mindre mängd ost i form av feta och olika traditionella 
ostar (se figur 2.23). Både hårdost och färskost tillverkas i flera olika varianter.
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Figur 2.23	 Makedoniens	handel	och	produktion	av	ost	2006–2010,	1	000	ton	
The former Yugoslav Republic of Macedonia’s trade and production of cheese 2006–2010, 1 000 
metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Det finns ingen tradition av att äta smör i Makedonien och det finns inte heller 
någon produktion av smör. Däremot produceras en mindre mängd smörolja  
(se figur 2.24).

Figur 2.24	 Makedoniens	handel	och	produktion	av	smörolja	2006–2010,	1	000	ton	
The former Yugoslav Republic of Macedonia’s trade and production of butter fat 2006–2010, 
1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)
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2.4.5 Montenegro

Montenegro fick status som kandidatland i december 2010. Landet arbetade där-
efter på att uppfylla vissa krav på lagar och administration vilket följdes upp 2011. 
I slutet av 2011 bedömdes förändringsarbetet ha nått så långt att kommissionen 
rekommenderade att Montenegros anslutningsförhandlingar skulle påbörjas under 
2012.

Komjölk var både den mest värdefulla och den volymmässigt största jordbruks-
varan i Montenegro 2010. De flesta mjölkgårdar i landet är små och huvuddelen 
av den producerade mjölken används på den egna gården för konsumtion eller 
vidareförädling. De vidareförädlade produkterna säljs sedan vidare direkt till kon-
sumenterna. Endast en liten del av mjölken går till mejerier.

 

Figur 2.25	 Montenegros	handel	och	produktion	av	mjölk	2006–2010,	1	000	ton	
Montenegro’s trade and production of milk 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Ost började inte produceras i industriell skala i Montenegro förrän i slutet av 
1990-talet och produktionen är fortfarande liten. Produktionen av smör är ännu 
mindre. Någon uppdaterad statistikserie finns inte att tillgå, men 2007 var produk-
tionen av ost kring 300 ton och produktionen av smör cirka 30 ton. Den enda 
övriga mejeriprodukt som importeras i någon nämnvärd skala är syrade produkter, 
7 700 ton 2010.

2.4.6 Serbien

Serbien rekommenderades i oktober 2011 att få kandidatstatus av Europeiska 
kommissionen, vilket godkändes av EU:s utrikesministrar i februari 2012. Ser-
biens arbete med att lösa sina frågor med Kosovo bedömdes ha nått tillräcklig 
framgång och Serbien blev EU:s nyaste kandidatland i mars 2012.

Mjölkproduktionen har en central roll i Serbiens jordbruk och var den största jord-
bruksprodukten värdemässigt 2010. Volymmässigt kom mjölken på fjärde plats. 
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Liksom i Sverige hänger mjölkproduktionen traditionellt ihop med nötköttspro-
duktion och det är nästan enbart komjölk som produceras. Mejerisektorn har länge 
dragits med bristfällig kvalitet på mjölken till följd av ålderdomligt drivna gårdar. 
Produktiviteten har däremot kunnat ökas något till följd av att moderniseringar 
inom jordbruket har börjat ske och att färre kor används som dragdjur. I takt med 
att mejerierna har privatiserats och skärpt kvalitets- och kvantitetskraven för att ta 
emot mjölk har de minst lönsamma gårdarna fått lägga ner eller ställa om. Till 
följd av detta har antalet kor minskat kraftigt de senaste tio åren vilket har lett till 
att den totala produktionen har minskat (se figur 2.26). Mindre än hälften av alla 
mjölkproducerande gårdar levererar till mejeri. En stor del av mjölken konsumeras 
på gårdarna eller förädlas direkt för att säljas på marknadsplatser. De flesta gårdar 
i landet, även de större, är inte specialiserade på en enskild typ av produktion 
vilket ytterligare skulle kunna öka produktiviteten.

 

Figur 2.26	 Serbiens	handel	och	produktion	av	komjölk	2006–2010,	1	000	ton	
Serbia’s trade and production of cow milk 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Den långsiktiga trenden för ostproduktionen i Serbien är kraftigt ökande, även om 
den minskade något 2010 (se figur 2.27). Ostkonsumtionen per capita är fortfa-
rande låg jämfört med övriga EU-länder, även om ost äts både som pålägg, i mat 
och i bakverk. Den ost som produceras är ofta billigare än den som importeras.
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Figur 2.27	 Serbiens	handel	och	produktion	av	ost	2006–2010,	1	000	ton	
Serbia’s trade and production of cheese 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Smörkonsumtionen i Serbien är låg och ingen produktionstrend kan observeras 
(se figur 2.28). Smör tillverkas ofta som avsättning för mjölköverskott för att 
sedan lagras eller exporteras. De senaste åren har därför både produktion och 
handel varierat både uppåt och nedåt. Liksom osten är det serbiska smöret ofta bil-
ligare än importalternativen.

Figur 2.28	 Serbiens	handel	och	produktion	av	smör	och	smörolja	2006–2010,	1	000	ton	
Serbia’s trade and production of butter and butter fat 2006–2010, 1 000 metric tons

Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion)

Serbien importerar även ett flertal andra mejeriprodukter. Under 2010 importe-
rades 3 300 ton mjölkpulver, 1 300 ton syrade produkter och 5 100 ton vassle. 
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2.5 Den internationella mejerivarumarknaden
Svenska mjölkproducenter och mejeriföretag återfinns även på den globala mjölk-
marknaden. Svensk-dansk-tyska Arla Foods hade den åttonde största omsätt-
ningen av alla mejeriföretag i världen 2010 med 6,9 miljarder euro. Schweiziska 
Nestlé toppade listan med en omsättning på 21,2 miljarder euro. Rangordnat efter 
invägning var nya zeeländska Fonterra störst med 20,5 miljoner ton. Näst störst 
var Dairy Farmers of America (17,1 miljoner ton) och tredje störst Nestlé  
(14,9 miljoner ton). Arla Foods återfanns på sjunde plats med 8,7 miljoner ton.

2.5.1 Produktion i världen

Världens totala mjölkproduktion har av International Dairy Foundation beräknats 
till 721 miljoner ton 2010 varav 83 % utgjordes av komjölk. Den totala produk-
tionen 2010 ökade med 1,8 % och komjölksproduktionen ökade med 1,6 % jäm-
fört med året innan (se figur 2.29). Tillväxten stannade av tillfälligt inom EU och i 
Nordamerika under finanskrisen till följd av minskad konsumtion, ökat pris på 
insatsvaror och av att flera mjölkproducenter slogs ut. Den minskade produktionen 
under finanskrisen ledde dock till att världslagren av mjölkprodukter krympte.

Figur 2.29	 Världsproduktionen	av	komjölk	2008–2010,	miljoner	ton	
World production of cow milk 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation

Andelen mjölk som levereras till mejeri ligger globalt på ca 53 %, men det är 
stora skillnader mellan olika länder och regioner. I de flesta utvecklade länder 
levereras nästan all mjölk till mejeri, medan många utvecklingsländer ligger långt 
under hälften. 
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Mjölkpulver (även kallat torrmjölk) delas upp i två grupper, helmjölkspulver och 
skummjölkspulver. Helmjölkspulver framställs genom att avlägsna vattnet ur 
mjölken. För att göra skummjölkspulver avlägsnas först grädden (mjölkfettet) var-
efter mjölken torkas. Det fettfria skummjölkspulvret har ännu längre hållbarhet än 
helmjölkspulvret. Produktionen av de olika sorterna totalt världen över är ungefär 
lika stor. EU och Nya Zeeland tillverkar båda sorter, medan USA nästan enbart 
tillverkar fettfri torrmjölk. Kina och Brasilien däremot har fokuserat på helmjölks-
pulver.

Mjölkpulverproduktionen i världen 2010 uppgick till mellan 8 och 8,5 miljoner 
ton enligt International Dairy Foundation. Ungefär 4 miljoner ton utgjordes av 
skummjölkspulver och resten av helmjölkspulver. EU var den främsta produ-
centen, och ungefär 59 % av produktionen utgjordes av skummjölkspulver  
(se figur 2.30). Näst störst var Kina, som nästan uteslutande producerade hel-
mjölkspulver. Produktionsökningar av mjölkpulver drivs ofta fram av ökad indu-
striell efterfrågan, men eftersom det är en lagringsduglig vara ökar ofta 
produktionen under år med minskad konsumtion av mejeriprodukter, i syfte att 
bevara värdet tills marknaden tar fart igen. När efterfrågan till exempel minskar på 
ost så ökar istället produktionen av mjölkpulver. Detta i sin tur kan leda till över-
produktion och uppbyggnad av interventionslager.

Figur 2.30	 De	största	mjölkpulverproducenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest milk powder producers 2008–2010, million metric tons

Not: Inkluderar både skummjölkspulver och helmjölkspulver.

Källa: International Dairy Foundation

Den globala smör- och smörfettsproduktionen uppgick till 10 miljoner ton 2010, 
en ökning med 1,8 % jämfört med året före. Indien har stått för i princip hela 
ökningen de senaste åren (se figur 2.31). Detta sammanfaller med stora expansi-
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oner i mejeribranschen i Indien och i flera andra asiatiska länder. I Indien till-
verkas nästan uteslutande ghee, ett smörfett som görs genom att reducera bort 
vätskan i kärnmjölk och sedan skumma av fettet som lägger sig på toppen. Smör-
fetter är liksom mjölkpulver en lagringsbar vara som används för att reglera mark-
naden.   

Figur 2.31	 De	största	smör-	och	smöroljeproducenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest butter and butter oil producers 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation

Ostproduktionen i världen uppgick till cirka 20 miljoner ton 2010. EU och USA 
stod tillsammans för två tredjedelar av produktionen (se figur 2.32). De två stor-
producenterna ökade dessutom sin produktion med kring 3 % var jämfört med 
2009. Ökad köpkraft och stigande efterfrågan från industri och restaurang är två 
drivkrafter bakom produktionsökningarna. En viktig anledning till ökande efter-
frågan i framtiden tros vara spridningen av västerländska dieter och ökad levnads-
standard i utvecklingsländerna. Den ekonomiska krisen 2008–2009 slog dock mot 
försäljningen av förädlade produkter som ost. Liksom för många andra mjölkpro-
dukter är EU och USA stora producenter av ost. 
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Figur 2.32	 De	största	ostproducenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest cheese producers 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation

Produktionen av vassle sker främst i Västeuropa och Nordamerika, men större 
volymer tillverkas också i Oceanien och Sydamerika. Produktionen av kasein och 
andra mjölkproteiner sker också den främst i Västeuropa, men även i Oceanien 
och Asien (Indien, Kina, Vitryssland, Ryssland och Ukraina).  

2.5.2 Konsumtion i världen

Beräkningar på konsumtion av mejeriprodukter försvåras på grund av att privata 
och industriella lagernivåer inte är offentliga. Därför beräknas ofta konsumtionen i 
ett land genom att addera produktion och import för att därefter dra ifrån export. 
Siffrorna innehåller uppskattningar för flera länder och bör därför tolkas med för-
siktighet.

Den globala genomsnittliga per capitakonsumtionen av mjölk, inräknat mjölkpro-
dukter, har av International Dairy Foundation beräknats till 104,6 kg 2010. Totalt i 
världen konsumerades 710 miljoner ton mjölk. Asien stod för den största andelen 
av konsumtionen med 39 %, följt av Europa med 29 % och Nordamerika med 
13 %. 

De största konsumenterna av dryckesmjölk 2010 var Indien och EU (se figur 2.33).  
Konsumtionstillväxten av dryckesmjölk har avstannat på mogna marknader som 
EU och USA de senaste åren. Amerikanska och europeiska konsumenter väljer allt 
mer läsk, smaksatt vatten och olika alkoholdrycker men även smaksatta mjölk-
drinkar och drickyoghurt. Konsumtionsutvecklingen av dryckesmjölk drivs istället 
av utvecklingsländerna och industriländerna i Asien.
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Figur 2.33	 De	största	dryckesmjölkkonsumenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest liquid milk consumers 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation

Konsumtionsmönstret för smör beror både på tradition och på trend. I många 
Västeuropeiska länder är konsumtionen traditionellt hög, liksom i Indien  
(se figur 2.34). Däremot är smörkonsumtionen i Nordamerika och Oceanien  
vanligtvis låg. Totalt sett ökar dock konsumtionen i världen.

Figur 2.34	 De	största	smör-	och	smöroljekonsumenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest butter and butter fat consumers 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation
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År 2010 hamnade den globala konsumtionen av ost på nya rekordnivåer  
(se figur 2.35). Ostkonsumtionen i många länder är starkt sammanlänkad med  
försäljning av mat i restauranger samt livsmedelsindustrin. Försvagad köpkraft 
innebär en minskad efterfrågan från dessa storkunder, vilket skedde under finans-
krisen i flera länder.

Figur 2.35	 De	största	ostkonsumenterna	i	världen	2008–2010,	miljoner	ton	
The World’s largest cheese consumers 2008–2010, million metric tons

Källa: International Dairy Foundation

Mjölkpulver används främst av livsmedelsindustrin för vidareförädling till 
skillnad från övriga mejeriprodukter som till större del konsumeras utan vidare 
bearbetning av hushållen. Produktionen av mjölkpulver 2010 översteg konsum-
tionen med 18 % (se figur 2.36). Mjölkpulvret har under flera år producerats med 
överskott och delar av överskottet har hamnat i lager.
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Figur 2.36	 Världskonsumtionen	av	mjölkpulver	2009–2011,	miljoner	ton	
World consumption of milk powder 2009–2011, million metric tons

Källa: United States Department of Agriculture

Konsumtionsmönstren för mjölk och mejeriprodukter per capita skiljer sig kraftigt 
åt i olika världsdelar (se tabell 2.33). Beräkningarna, särskilt för flytande mjölk, är 
dock osäkra eftersom det finns en mer eller mindre betydande sektor för självhus-
hållning i många länder. Per capitakonsumtionen ökade i flesta delar av världen 
2010. 
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Tabell 2.33	 Världskonsumtionen	av	mjölk	och	mejeriprodukter	2008–2010,	kg	per	capita	
World consumption of milk and dairy products 2008–2010, kilo/capita

Dryckesmjölk Smör Ost

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Kina 8,0 9,4 9,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

EU 64,8 64,8 64,8 3,6 3,6 3,6 16,7 16,8 17,0

Brasilien 56,6 57,5 58,9 0,4 0,4 0,4 3,2 3,3 3,5

Indien 38,6 39,0 39,8 3,2 3,3 3,5 i.	u. i.	u. i.	u.

USA 82,2 82,0 79,9 2,3 2,3 2,2 14,7 14,8 15,0

Ryssland 69,0 70,0 74,0 2,8 2,5 2,2 5,5 5,6 6,1

Australien 105,7 105,1 105,0 4,0 3,9 3,8 12,3 11,9 11,9

Nya	Zeeland 76,1 77,6 79,7 3,7 3,7 3,8 6,1 6,0 6,1

Argentina 42,2 43,5 43,5 1,3 i.	u. i.	u. 11,3 12,5 12,5

Uruguay 69,0 68,7 68,1 i.	u. i.	u. 1,4 6,0 6,3 6,5

Mexiko 40,1 40,0 40,4 2,2 2,2 2,3 2,4 2,9 2,9

Japan 34,2 32,7 32,7 0,6 0,6 0,6 1,7 1,9 1,9

Iran 35,0 38,6 37,8 i.	u. 3,0 3,0 4,6 4,7 4,8

Källa: International Dairy Foundation

2.5.3 Internationell handel

International Dairy Foundation definierar världshandeln med mjölkprodukter som 
den totala kvantitet som handlas mellan länder, minus den handel som sker mellan 
EU:s medlemsstater. Handeln med mjölkprodukter uppgick till 52 miljoner ton 
mjölkekvivalenter 2010, en ökning med 9 % jämfört med året före. Återhämt-
ningen efter finanskrisen har till stor del drivit på handeln.

Världshandeln med flytande mjölk är liten jämfört med mejeriprodukterna. Det 
enda land som importerar betydande volymer är Ryssland. United States Depart-
ment of Agriculture uppskattar Rysslands import av flytande mjölk till 210 000 ton  
2011. De största exportörerna samma år var EU (260 000 ton) och Nya Zeeland 
(120 000 ton).

Den globala exporten av mjölkprodukter domineras av ett fåtal stora aktörer. Nya 
Zeeland och EU är generellt de största exportörerna, men även USA och Austra-
lien exporterar betydande volymer (se figur 2.37).
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Figur 2.37	 Världsexporten	av	mejeriprodukter	2010,	1	000	ton	
World exports of dairy products 2010, 1 000 tons

Källa: International Dairy Foundation

Importen är till skillnad från exporten uppdelad på ett stort antal länder  
(se figur 2.38). Det är främst mjölkpulver som importeras och Kina är den  
största enskilda importören. Kina har ökat sin import av mjölkpulver med 288 % 
sedan 2005. Nästan en tredjedel av Kinas import av mjölkprodukter kommer från 
Nya Zeeland.
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Figur 2.38	 Världsimporten	av	mejeriprodukter	2010,	1	000	ton	
World imports of dairy products 2010, 1 000 tons

Källa: International Dairy Foundation

2.5.4 Internationell prisutveckling

EU:s priser har nästan alltid legat över priserna i USA och i Nya Zeeland  
(se figur 2.39). Skillnaderna har dock blivit allt mindre på senare år. Detta har 
delvis berott på att efterfrågan har ökat men även på att en del marknader har haft 
brist vilket har drivit upp avräkningspriserna. Bristen på vissa marknader har 
berott på ett flertal faktorer, bland annat torka i flera länder och stigande priser på 
foder. Stigande priser på insatsvaror har gjort att vinstmarginalen för primärprodu-
centerna inte har förbättrats. I slutet av 2011 ökade produktionen i USA vilket 
ledde till ett prisras. Priset sjönk även på världsmarknaden i början av 2012, dels 
på grund av att USA har en betydande export av mjölkpulver och dels på grund av 
att mjölkproduktionen väntas fortsätta öka i världen 2012, främst i de stora 
exportländerna Nya Zeeland och Australien.
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Figur 2.39	 Internationella	avräkningspriser,	årsgenomsnitt,	euro/100	kg	
International yearly producer prices for milk, euro/100 kg

Not: Siffrorna för USA avser LTO:s bearbetning av data från USDA. Siffrorna för Nya Zeeland baseras 
på priser utbetalda av New Zealand Dairy Group 2002–2007 och av Fonterra 2008–2011. Priserna är 
omräknade till euro vilket gör att växelkurserna spelar in.

Källa: LTO Nederland

Priserna på mjölkprodukter steg under den första halvan av 2010 på grund av låg 
produktion i flera stora exportländer. Detta drev upp priserna på bland annat smör 
i många länder (se tabell 2.34). Under andra halvan av 2010 ledde de höga pri-
serna till att produktionen ökade vilket fick priserna att sjunka igen mot slutet av 
året. Under 2011 ökade priserna på insatsvaror kraftigt samtidigt som Ryssland 
drabbades av svår torka. Detta ledde till att Ryssland fick importera stora mängder 
mjölkprodukter vilket drev upp priserna. Samtidigt gör den ökande levnadsstan-
darden i Kina att allt fler mjölkprodukter konsumeras, vilket leder till att importen 
ökar.
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Tabell 2.34	 Exempel	på	smör-	och	ostpriser	i	världen	2008–2010,	euro	per	ton	
Examples of butter and cheese prices in the world 2008–2010, EUR/ton

Smör Ost

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Typ	av	ost

Japan 7 910 8 525 9 317 i.	u. i.	u. i.	u. -

Norge 5 187 5 274 5 631 6 810 6 531 7 121 Gouda

Ryssland 2 834 2 442 3 697 4 008 3 136 4 360 Ospecificerad

Brasilien 5 078 5 043 3 432 3 218 3 295 4 159 Muçarela

Uruguay 3 614 2 273 3 581 3 577 2 666 3 607 Ospecificerad

Argentina 2 247 2 139 2 589 2 615 2 527 3 301 Fynbo

Nya	Zeeland 2 147 1 609 3 055 2 910 2 026 3 025 Cheddar

USA 2 193 1 964 2 874 2 782 2 049 2 488 Cheddar

Iran 3 453 2 515 4 078 2 032 3 220 2 257 Feta

Källa: International Dairy Foundation

2.5.5 Prognos 2012–2020

Livsmedel är inköp som hushållen inte kan undvara vilket gör livsmedelssektorn 
mindre känslig för konjunktursvängningar. Vid kraftiga prisökningar kan de flesta 
livsmedel, även mjölk och mejeriprodukter, dock substitueras mot billigare alter-
nativ.

Europeiska kommissionen och OECD bedömer att efterfrågan på mjölk kommer att 
fortsätta öka fram till 2020, främst i utvecklingsländerna. Västerländska dieter med 
stort inslag av mjölk och mjölkprodukter blir allt mer populära och antalet mjölk-
produkter ökar hela tiden. I många utvecklingsländer ökar både inkomster och popu-
lation kraftigt, till exempel i Kina, Indien och Brasilien. Produktionstillväxten spås 
vara snabbast i dessa länder vilket gör att de väntas ta marknadsandelar från EU och 
USA (se tabell 2.35). Till 2020 bedöms mer än hälften av världens mjölkproduktion 
finnas i länder som idag räknas som utvecklingsländer. En utmaning för dessa länder 
kommer dock vara att kunna garantera en hög livsmedelssäkerhet. I EU förväntas 
antalet kor minska medan den totala produktionen väntas öka. Avkastningen per ko 
väntas öka genom modernisering, specialisering och effektivisering av mjölkgår-
darna samt att en mindre andel av mjölken används till de egna djuren. Avskaffandet 
av mjölkkvoterna 2015 väntas inte ha någon större inverkan på produktionen som 
istället hålls tillbaka av stigande priser på insatsvaror och nybyggnationer.

Tabell 2.35	 Prognos	för	mjölkproduktionen	i	världen	2012–2020,	miljoner	ton	
Prognosis for the world milk production 2012–2020, million metric tons

2012 2013 2014 2015 2020

Världen 729,9 744,6 757,7 770,0 852,9

EU 149,2 149,8 150,7 151,4 153,6

Indien 120,0 123,3 125,4 126,7 153,0

USA 90,3 91,8 93,2 94,5 101,1

Kina 45,6 47,4 49,0 50,7 59,1

Brasilien 30,8 31,4 31,9 32,4 35,2

Ryssland 32,8 33,3 33,5 34,0 36,2

Nya	Zeeland 18,8 19,3 19,6 20,1 22,1

Källa: OECD-FAO Agricultural Outlook
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Den genomsnittliga produktionstillväxten i mjölk- och mejerisektorn bedöms till 
strax under 2 % de kommande tio åren vilket är en liten avmattning i tillväxten 
jämfört med de senaste tio åren. Mjölkproduktionen har dock högst tillväxt av alla 
produkter i jordbrukssektorn. Mjölkpulver är den mejeriprodukt vars handel 
bedöms växa snabbast. Australien och Nya Zeeland bedöms även fortsättningsvis 
vara stora exportörer av mjölkprodukter. Kraftiga vädersvängningar kommer dock 
utgöra ett hot mot bland annat dessa länders produktion.

Mjölkpriset väntas sjunka något under 2012 i takt med att produktionen av mjölk 
återgår till det normala i de länder som drabbades av torka under 2010 och 2011. 
Däremot bedöms priserna på ost och andra mejeriprodukter stiga något då efter-
frågan förväntas stiga snabbare än produktionen. I reella termer blir prisrörelserna 
dock små fram till 2020, förutom smörpriset som väntas sjunka.
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3 Avslutande kommentar
En av de största händelserna i mjölksverige det senaste året har varit franska meje-
riföretaget Lactalis köp av Skånemejerier. Bönderna som var medlemmar och 
ägare i Skånemejerier kommer i åtta år framöver få ett avräkningspris som mot-
svarar Arlas, plus 10–15 öre per invägt kg, beroende på total levererad mängd. 
Lactalis kommer sätta ett tak för den maximala kvantitet som köps in, och om alla 
producenterer når taket blir tillägget 10 öre per kg. Lactalis har också alternativet 
att sluta köpa mjölk av tidigare skånemejeribönder redan efter fem år, men får i 
sådant fall betala en kompensationsavgift. Inte mycket är känt om Skånemejeriers 
plats i Lactalis långsiktiga strategi, men skånemejeriers VD Björn Sederblad har i 
tidningen Land Lantbruk uttryckt förhoppningar om ökat fokus på produktutveck-
ling och innovation.

EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik som ska gälla från 2014 innebär en del 
förändringar för mjölkproducenterna. Utjämningen av direktstödet är en, vilket 
ska ske både mellan och inom medlemsstaterna. Sverige ligger idag under stödge-
nomsnittet per hektar vilket innebär en liten ökning totalt enligt förslaget. För-
slaget innebär också att stödet inom Sverige ska jämnas ut mellan de fem 
stödregionerna fram till 2019. För mjölkproducenter har LRF beräknat att detta i 
genomsnitt kommer innebära en minskad inkomst med cirka en krona per produ-
cerad liter. Utfasningen är tänkt att ske med 20 % per år över fem år, men några 
medlemsstater anser att perioden är för kort. Effekten av det minskade direkt-
stödet kan enligt LRF:s förhoppningar komma att dämpas genom att andelen 
andra stöd ökas (till exempel miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet) och/
eller minskade avgifter. Svensk Mjölk hoppas även att kravet på aktivt brukande 
ska medföra att mark som idag inte brukas aktivt säljs i större utsträckning vilket 
underlättar utökning av aktiva brukares verksamhet. Mycket är dock fortfarande 
oklart i förslaget och kan komma att ändras. Vilka val Sverige gör i den nationella 
tillämpningen kommer också få stor betydelse.

Avvecklingen av mjölkkvoterna som ska ske i april 2015 bedöms av Svensk Mjölk 
inte få någon större inverkan på den totala mängd mjölk som vägs in i EU. De 
medlemsstater som liksom Sverige ligger under kvot kommer inte påverkas direkt. 
Enskilda medlemsstater som ligger nära sitt kvottak kan öka sin produktion vilket 
eventuellt kan medföra ökad utförsel till Sverige, till exempel från Danmark och 
Nederländerna. Europeiska kommissionen gör en liknande bedömning, men tror 
att mjölkproduktionen inom EU kommer öka med 4 % mellan 2015 och 2020 
samt att avräkningspriset på råmjölk kan falla med 10 %. Vidare tror kommissi-
onen att en förskjutning av produktionen kommer ske inom EU till de mest gynn-
samma områdena.

I EU:s mjölkpaket, som är tänkt att börja gälla under 2012 ska mjölkproducen-
ternas förhandlingskraft stärkas genom mjölkkontrakt och producentorganisa-
tioner. Inom EU har mjölkpriset vanligen satts vid leveranstidpunkten, medan 
mjölkkontrakten ska sätta priserna i förväg. Beslutet togs i februari 2012 och ska 
omfatta 33 % av den mjölk som produceras i medlemsstaterna, eller 45 % om pro-
duktionen omfattar mindre än en halv miljon ton. I slutändan är det dock upp till 
medlemsstaterna själva att avgöra om mjölkkontrakten blir obligatoriska och om 
de ska sträcka sig över en sexmånadersperiod eller mindre. Möjligheten att göra 
kontrakt obligatoriska kan bli ett verktyg för medlemsstaterna för att stabilisera 
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priserna och hindra att förädlingsledet får för stor makt över prissättningen. För-
utom mjölkkontrakten kan mjölkproducenterna gå samman i producentorganisa-
tioner för att få en stärkt förhandlingskraft gentemot mejerierna.

3.1 Brister
Möjliga orsaker till fel i marknadsöversikten kan till exempel vara bristande kvali-
tetskontroll och underlag, skillnader i källornas metoder för datainsamling och 
skillnader i källornas definitioner som leder till felaktiga jämförelser. Arbete med 
statistik innebär alltid någon form av eftersläpning medan preliminära uppgifter 
och prognoser utgörs helt eller delvis av teoretiska beräkningar eller uppskatt-
ningar. När denna marknadsöversikt skrevs var inte alla uppgifter tillgängliga för 
helåret 2011.
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