
1 
 

 

 

EKOBONDENS PRISER 
Direktförsäljning till konsument 2020 

 

 

Styckdetaljer Lamm   

*Högsta notering för färs urskiljer sig markant från övriga prisernoteringar, en s.k. outlier i statistiken. Denna notering 
inkluderas inte i presenterat medelpris. För illustrativ prisbild, se låddiagram sida 2.  
 

Ekobondens priser är prisnoteringar direkt från svenska ekobönder, rapporterade till Ekologiska Lantbrukarna. 

Priser ovan inkluderar moms och avser vakuumförpackade, märkta och certifierade produkter (EU-ekologisk 

eller KRAV) som säljs direkt till konsument t.ex. via gårdsbutik, självbetjäningsbod, REKO etc. Priserna är 

insamlade från 15 av Ekologiska Lantbrukarnas 19 distrikt. Prisinsamlingen genomfördes under perioden  

21 okt – 18 nov 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att 

politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna 

att utveckla lönsamma och hållbara företag. 

 

Produkt Medelpris 
Kr/kg 

(okt/nov 2020) 

Antal 
noteringar 

Lägsta 
notering 

Högsta 
notering 

Medelpris 
2019 

Lammfärs 153,85 27 99 300* 143,28 

Benfri stek 288,46 26 210 380 278,40 

Stek  
(med ben) 

240,35 20 160 305 - 

Kotlett 316,74 27 198 395 296,20 

Lägg 144,35 23 85 230 - 
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Låddiagrammet visar att 50% av de insamlade priserna för respektive produkt säljs för 145-170 kr/kg (färs), 
120-158 kr/kg (lägg), 220-275 kr/kg (stek), 259-320 (benfri stek) och 292-348 kr/kg för kotlett. Varje prick 
representerar en prisnotering. De rektangulära lådorna markerar prisintervallet för 50% av de insamlade 
priserna där den horisontella linjen markerar det mittersta värdet (medianen). Priserna inkluderar moms och 
avser vakuumförpackade, märkta och certifierade produkter (EU-ekologisk eller KRAV) som säljs direkt till 
konsument t.ex. via gårdsbutik, självbetjäningsbutik, REKO etc. Priserna är insamlade från 15 av Ekologiska 
Lantbrukarnas 19 distrikt under perioden 21 okt – 18 nov 2020. 
 

 

 

 

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att 

politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna 

att utveckla lönsamma och hållbara företag. 


