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 Vecka 12 var det genomsnittliga priset på lamm 76,94 kr/kg vilket är 14 procent högre än 

motsvarande vecka 2021. 

Lamm 

Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under 

första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 12 var det genomsnittliga priset 76,94 kr/kg 

vilket är 14 procent högre än motsvarande vecka 2021. Under 2021 var slakten 3 procent lägre än 

under 2020.Under januari 2022 vari slakten i nivå med januari 2021. 

Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av tunga lamm (mer än 13 kg) inom EU har 

fluktuerat de senaste veckorna. Vecka 7 var det genomsnittliga avräkningspriset i EU 696,9 euro/100 

kg. Detta är 11 procent högre än motsvarande vecka 2021. Det svenska priset omräknat till euro var 

645,1 euro/100 kg vecka 7. För närvarande ligger det svenska priset 7 procent lägre än EU:s 

genomsnittliga avräkningspris. 

 

  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 16 procent till 62 800 ton 

slaktviktsekvivalenter under 2021 jämfört med 2020. Värdet på importen minskade med 16 procent 

till 420 miljoner euro. Nästan 85 procent av importen kom från Nya Zeeland. Statistik för 

Storbritannien ingår inte i siffrorna.  

Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 10 procent till 86 100 ton 

under 2021 jämfört med 2020. Värdet på exporten minskade med 4 procent till 512 miljoner euro. 

Jordanien och Saudiarabien var de största mottagarländerna för EU:s export. Statistik för 

Storbritannien ingår inte i siffrorna. 

Under 2021 var nettoexporten från EU 23 300 ton till ett värde av 92 miljoner euro. 

Under januari – november exporterade EU 17 100 ton till ett värde av 76 miljoner euro till 

Storbritannien. Importen från Storbritannien var 64 500 ton till ett värde av 455 miljoner euro. 


