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Prisen stiger betydeligt på kød- og mejeriprodukter
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- Fødevarepriserne fortsætter kraftigt opad. FAO’s fødevareprisindeks steg med 1,2 pct. i maj 2019.
Dermed ligger fødevarepriserne nu 6,8 pct. højere end ved indgangen af året.
- Den positive udvikling skyldes især stigende priser på mejeriprodukter pga. stigende efterspørgsel
og faldende udbud.
- Derudover er der også stigende priser på kød. Det skyldes især en betydelig stigning i
efterspørgslen efter gris i Kina pga. udbredelse af afrikansk svinepest (ASF) i landet
De globale fødevarepriser oplever den højeste fem-måneders-stigning de seneste par år.
Fødevarepriserne fortsætter kraftigt opad.
FAO’s fødevareprisindeks steg med 1,2 pct. i
maj 2019. Dermed ligger fødevarepriserne nu
6,8 pct. højere end ved indgangen af året. Det
er den højeste fem-måneders-stigning, der har
været de seneste par år.
FAO fødevareprisindeks
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Derudover er der generelt fald i udbuddet fra
Oceanien (især New Zealand) pga. fald i
mælkeproduktionen i vinterhalvåret.
Bedre priser på mejeriprodukter skinner også
igennem på den danske eksport. Den danske
eksportværdi af mejeriprodukter er steget med
8 pct. de første to måneder af 2019 ift. samme
måned året før.
FAO fødevareprisindeks – underliggende fødevarekategorier
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Den positive udvikling i fødevarepriserne de
første fem måneder af 2019 skyldes især
bedring i prisen på mejeriprodukter. Siden
årsskiftet er prisindekset for mejeriprodukter
steget med 33 pct. og alene i maj steg priserne
med 5,1 pct. Det skyldes primært bedring i de
internationale priser på smør, sødmælkspulver
og i maj især ost. Derudover er der øget global
importefterspørgsel
af
mejeriprodukter.
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Priserne på kød er steget med 6,3 pct. siden
januar
2019.
Fremadrettet
forventes
prisindekset for kød fortsat at stige. Det skyldes
især prisstigninger på særligt grisekød. Det
skyldes primært en betydelig stigning i
efterspørgslen efter gris i Kina pga. stigende
antal af besætninger i Kina, der er inficeret med
afrikansk svinepest (ASF). Lavere udbud af

grisekød presser også prisen op på øvrige
kødtyper, da forbrugere fx substituerer mellem
grise- og kyllingekød når udbud og pris ændrer
sig.
Prispåvirkningen kan allerede ses i Danmark,
hvor grisenoteringen er steget kraftigt de
seneste tre uger. Noteringen ligger i dag (uge
23, 2019) på 11,5 kr. pr. kg, hvilket er en
stigning på 3,2 kr. (39 pct.) fra uge 6 til uge 23.
Noteringen har ikke været så høj siden
begyndelsen af 2017.
Noteringen på grisekød, Danish Crown

ned, men er overordnet en af de hovedgrupper,
der er med til at holde priserne oppe.
Samlet steg priserne på fødevarer med 1 pct. i
april. Det skyldes bl.a. bidrag fra prisstigninger
på brød og kornprodukter, smør mv., samt
mælk, ost og æg, der steg med hhv. 3,3 pct., 2,4
pct. og 2,1 pct. ift. samme måned sidste år.
Priserne på kød faldt med 0,6 pct., hvilket især
skyldes fald i priserne på fjerkræ- og grisekød
på hhv. 4,3 pct. og 1,3 pct. Den kraftigt stigende
notering på gris har dermed endnu ikke påvirket
prisen hos de danske forbrugere. Fortsat
stigende eller høj notering på gris må alt andet
lige forventes, at øge forbrugerpriserne på
grisekød fremadrettet.
Forbrugerpriser, Danmark, april 2019
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Det samlede forbrugerprisindeks steg 1 pct. i
april i forhold til samme måned sidste år.
Dermed er inflationen fortsat relativ lav i
Danmark. Fødevarer trækker inflationen lidt
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