
De internationella bench-
markinggrupperna Interpig 
och Agribenchmark Porc 
hade en gemensam konfe-
rens i Peking i somras och i 
samband med detta anord-
nades ett ”Global Forum” 
tillsammans med represen-
tanter från Kinas lantbruks-
universitet (CAAS) samt från 
den kinesiska grisbranschen. 
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Konferensens programpunk-
ter var inledningsvis en genom-
gång av det aktuella läget för 
grisbranschen inom respek-
tive land och därefter en pre-
sentation av ett antal posters 
som tagits fram av forskare eller 
rådgivare från de olika med-
lemsländerna. De ämnen som 
behandlades på dessa posters 
ger en inblick i vad som är aktu-
ella grisfrågor bland Interpig-
länderna. 

Flera av ämnena som togs 
upp kan man relatera till 
svensk grisnäring redan nu, 
medan andra ämnen eventu-
ellt kan förväntas bli aktuella 
för oss i framtiden. Dessa pos-
ters finns tillgängliga på Gård 
& Djurhälsans hemsida under 
Kunskapsbank-Gris/Gård och 
driftsledning/Ekonomi och 
marknad.

PROGNOSEN STÄMMER
Men den allt överskuggande 
frågan var utbrottet av ASF, 
globalt men framförallt i Kina. 
Sedan det första konstaterade 
fallet i Kina i augusti 2018 har 
ASF spridit sig som en prärie-
brand i landet. Det hela blev 
väldigt konkret för oss, då en 
av talarna på konferensen, en 
större grisproducent, inte kunde 
närvara på grund av att han fått 
ett utbrott av ASF i sin produk-
tionsanläggning veckan före 
konferensen. 

Som det aktuella ASF-läget 
beskrevs under konferensen 
hade grisar med konstaterad 
ASF upptäckts i 31 provinser 
och mer än en million grisar 
hade avlivats. Den då senaste 

inventeringen från maj 2019 
visade på en minskning av 
suggpopulationen med 24 pro-
cent och slaktgrispopulationen 
23 procent, jämfört med före-
gående år vid samma tid. 

Den kraftiga minskningen av 

suggpopulationen ger en indi-
kering av tillgången på slakt-
grisar om sex till elva månader, 
medan minskningen av slakt-
grispopulationen direkt påver-
kar försörjningsläget av griskött 
i landet. Såhär i efterhand kan 
man konstatera att denna prog-
nos från i somras verkar stämma 
ganska bra. I dagsläget förvän-
tas en 20-procentig minskning 
av Kinas grisproduktion 2019.

REGIONALA VARIATIONER
Detta bristläge har haft en 
direkt påverkan på de inhemska 
grispriserna. Smågrispriset har 
stigit kraftigt under året, plus 
30 procent första kvartalet och 
slaktgrispriset har ökat med 16 
procent. Och trenden har fort-
satt, i september steg priset på 
griskött med 69 procent. 

Dock råder det stora skillna-
der i försörjningsläge och pris-
läge mellan olika provinser. I de 
provinser som drabbats av ASF 
kan bristen på grisar vara ännu 
större, och därav följer ännu 
högre prisuppgångar lokalt, 
medan det i ASF-fria områden 
rentav kan råda en överskotts-
situation.

ÄNDRAT KONSUMTIONSMÖNSTER
Prisutvecklingen på  griskött 
har påverkat och kommer 
att påverka konsumtionen. 

Trenden inom köttkonsumtio-
nen i Kina har under några år 
gått mot en ökad andel fjäderfä 
(kyckling och anka) och denna 
utveckling förväntas förstär-
kas i det rådande prisläget. År 
2013 var konsumtionsandelen 
av griskött 67 procent, år 2017 
62 procent och år 2020 pekar 
prognosen på under 60 procent.

Trots denna konsumtions-
minskning är importbehovet av 
griskött till Kina väldigt stort 
på grund av ASF. Gapet mel-
lan tillgång och efterfrågan på 
griskött förväntas ligga på fem 
procent under 2019. Kina pro-
ducerade innan ASF-utbrottet 
55,5 miljoner ton griskött, vil-
ket motsvarar 46 procent av den 
globala grisproduktionen, och 
var ändå inte självförsörjande på 
griskött. 

DAMMSUGER MARKNADEN
Kina ”dammsuger” i dagslä-
get världsmarknaden på gris-
kött. EU:s export till Kina har 
ökat med 48 procent fram till 
augusti. Men även om all global 
export av griskött skulle riktas 
till Kina, skulle det för närva-
rande inte täcka Kinas import-
behov.

Trots att konferensen präg-
lades mycket av det uppkomna 
läget i spåren av ASF, så var 
det tydligt att kineserna kom-
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Exempel på 
aktuella ämnen 
i grisbranschen i 
några av Interpig-
länderna

Danmark: Strategier för 
att ta man hand om de 
allt större griskullarna.
Österrike: 
Differentiering av 
grismarknaden på 
grund av djurskydds- 
och miljökrav.
Frankrike: 
Konkurrensförmåga och 
andra utmaningar.
Spanien: Bedömning 
av de ekonomiska 
konsekvenserna av 
tillämpning av BAT på 
en grisgård.
Nederländerna: Bättre 
hälsa för grisarna och 
bättre miljö utanför 
stallet genom rening av 
ventilationsluften.

De internationella benchmarkinggrupperna InterPIG och Agribenchmark Porc träffades i 
Peking i somras i samband med den årliga Interpig-konferensen. Samtidigt fick grupperna 
möjlighet att träffa representanter från Kinas lantbruksuniversitet (CAAS) samt den 
kinesiska grisbranschen. FOTO: GÅRD & DJURHÄLSAN
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mer att bygga upp sin grispro-
duktion igen i nya moderna, 
rationella och mycket stora 
produktionsanläggningar. 

Upp levelsen var att ASF-
utbrotten  sågs som mer eller 
mindre ”ett hack” i utveck-
lingskurvan. Om några år 

kommer kineserna att ha åter-
hämtat med råge det man för-
lorat på grund av ASF. ”Just do 
it!” var avslutningsordet från en 

vd för ett grisföretag som i dag 
producerar 800 000 grisar.

Redan före ASF kom till Kina var konsumtionen av griskött på 
väg ner. Ett kraftigt ökat pris på griskött har nu skyndat på 
den trenden.  FOTO: MOSTPHOTOS

Under mötet i Peking gavs även möjlighet att vara turist. Här 
ses artikelförfattaren på kinesiska muren. 
     FOTO: GÅRD & DJURHÄLSAN


