
Producentprisindex för lantbruk
2018, 3:e kvartalet

Producentpriset på spannmål steg med en fjärdedel – den
torra sommaren gav en liten skörd
Producentpriserna inom lantbruket steg med 2,8 procent under tredje kvartalet år 2018. Exklusive
pälsdjursuppfödning var ökningen 4,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den
torra sommarens i huvudsak förstklassiga, men kvantitativt sett svaga skörd gjorde att
producentpriserna på spannmål steg kraftigt. I genomsnitt steg spannmålspriserna med en
fjärdedel. Mest steg priset på foderkorn, med nästan 30 procent. Också priserna på hö och
ensilage steg kraftigt, med 16 procent. Den knappa skörden prövar hela Europa. Det kan bli brist
på foder den inkommande vintern och kostnaderna för animalieproduktionen ökar. Producentpriset
på kött har än så länge stigit långsamt. Producenterna av svinkött och fjäderfä får nu ett pris
som är 2 procent bättre än för ett år sedan. Producentpriset på nötkött steg med 3,8 procent och
är nu nära rekordnivån under 2000-talet. Producentpriset på mjölk sjönk med 4,9 procent. Den
fortsatt svåra marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med 12,4
procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket.
Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med
bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100,
1/2015–9/2018

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.11.2018
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Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet 2018

Årsförändring, % 1)Kvartalsförändring, %1)Indextal III/20181)Index (2015=100)

2,82,0102,5Totalindex
4,12,8105,8Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning

13,18,7116,0Vegetabilieproduktion

-2,6-1,795,6Animalieproduktion

2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå1)

Producentpriserna inom lantbruket stiger med något under 3 procent i år

Enligt Statistikcentralens prognos stiger producentpriserna inom lantbruket med 2,7 procent jämfört med
året innan. Priset på spannmål stiger med en femtedel och priset på kött med några procent. Prisnedgången
på 16 procent för pälsskinn, drygt en procent för mjölk och något under 6 procent för industrigrödor dämpar
indexstegringen.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2018

Förändringsprognos på årsnivå 2017-2018, %1)Indextal 2018, prognos1)Index (2015=100)

2,7102,8Totalindex
4,5105,9Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning

10,4114,7Vegetabilieproduktion

-1,596,8Animalieproduktion

De slutliga prisindexen för år 2018 publiceras i augusti 20191)

Producentprisindexet för lantbruk är en indikator sommäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter
ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexet för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100.
Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året
i november. De slutliga producentprisindexet för år 2018 publiceras i augusti 2019.

Producentprisindexet för lantbruk förnyades på våren 2018

Basåret för producentprisindexet för lantbruket är i fortsättningen år 2015. Samtidigt uppdaterades
statistikens viktstruktur att motsvara värdet av lantbruksproduktionen för år 2015. Dessutom förnyades
varukorgen. Indextalenmed det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter
med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet (preliminär)

Årsförändring, %Kvartalsförändring,
%

IndextalIndex

24,215,4121,8SPANNMÅL (inkl. utsäde)010000

-3,21,994,3INDUSTRIPRODUKTER020000

15,94,3111,8FODERVÄXTER030000

12,27,9113,9GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER040000

-2,92,5103,1POTATIS (inkl. utsäde)050000

5,92,1134,1FRUKT060000

13,18,7116,0
VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000)
och grönsaker (040000)

100000

15,711,3114,7
VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000)
och grönsaker (040000)

101000

2,60,5103,7DJUR110000

3,8-0,2107,5Nötkreatur111000

2,00,8104,2Svin112000

1,91,097,1Fjäderfä115000

-5,7-3,191,0ANIMALISKA PRODUKTER120000

-4,9-2,096,6Mjölk121000

5,5-1,599,8Ägg122000

-2,6-1,795,6ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000)130000

-1,3-0,999,8ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn13000x

2,82,0102,5
PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000)

140000

4,12,8105,8
PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000), exkl. skinn

14000x

0,90,999,2
PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000)

141000

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2018

Förändringsprognos
på årsnivå 2017-2018,
% 1)

Indextal 2018, prognos1)Index

21,0119,3SPANNMÅL (inkl. utsäde)010000

16,9115,1Vete och spelt011000

9,0100,1Råg012000

23,6120,0Korn013000

23,7126,3Havre och andra spannmålsblandningar014000

-5,894,3INDUSTRIPRODUKTER020000

-6,498,9Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde)021000

2,1102,1Proteingrödor022000

-10,580,6Sockerbetor024000

14,2110,0FODERVÄXTER030000

7,0113,7GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER040000

9,2117,3Färska grönsaker041000

0,4103,3Plantor och blommor042000

1,4101,3POTATIS (inkl. utsäde)050000

10,2130,2FRUKT060000
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Förändringsprognos
på årsnivå 2017-2018,
% 1)

Indextal 2018, prognos1)Index

10,4114,7VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000)100000

14,0112,7
VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt
(060000) och grönsaker (040000)101000

2,7103,3DJUR110000

4,5107,4Nötkreatur111000

2,3103,7Svin112000

-3,0103,2Får och getter114000

0,996,4Fjäderfä115000

-3,993,1ANIMALISKA PRODUKTER120000

-1,298,6Mjölk121000

5,799,7Ägg122000

-15,674,9Övriga animaliska produkter129000

-1,596,8ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000)130000

0,8100,7
ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl.
skinn13000x

2,7102,8
PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT
(100000+130000)140000

4,5105,9
PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT
(100000+130000) exkl. skinn14000x

1,599,8
PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT
(100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000)141000

De slutliga prisindexen för år 2018 publiceras i augusti 20191)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utveckling av jordbrukets prisindex och
konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–9/2018

Figurbilaga 2. Producentprisindex för jordbruk 2015=100,
1/2015–9/2018
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Revideringar i denna statistik
Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

7



Priser och kostnader 2018

Förfrågningar
029 551 3421Marianne Rautelin
029 551 3380Toni Udd

Ansvarig statistikdirektör:
Ville Vertanen
 
mthi@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1797-6537 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


