
“Pork Study trip” i Kina 28 november-2 december 2016 

LRF reste tillsammans med en delegation från Scan och Kött och Charkföretagen till Kina 
för att besöka två stora företag New Hope Group och Shuangui Factory som vardera har 
cirka 80 000 anställda, den sistnämnde har också köpt det amerikanska Smithfield-
företaget, så de äger med andra ord var fjärde gris i USA. Företagen har hela ”Food 
Chain”, från grisgårdar hela vägen ut till konsument. Vi var också efter inbjudan av vår 
Lantbruksattaché på besök på Ambassaden, där vi fick träffa Chinese Meat Association. 
 
Syftet med resan som under hösten arrangerades i samarbete med Business Sweden, 
Lantbruksrådet i Kina och näringen var, som ett steg i processen för att nå ett svenskt 
godkännande för export av griskött till Kina, att öka samarbetet länderna emellan. Vi har 
mycket att lära av varandra och ett kunskapsutbyte kommer att stärka våra respektive 
näringar. Genom en ökad ömsesidig kunskap och förståelse för varandra kan vårt samarbete 
och handel utvecklas. Denna resa är en pusselbit/del av fler initiativ från myndigheter, 
politiker och näringen. I dagsläget går exporten från Sverige till Kina via Hongkong – en 
fördyrande omständighet. Ett exportgodkännande med Kina skulle vara värt mycket för den 
svenska slakten och bonden. 
 
Vi anlände sen eftermiddag på tisdagen (Kina är 8 timmar före) och samlades på hotellet för 
en genomgång av besöken och fick tips hur man möter denna annorlunda kultur. Bland 
annat så ger man varandra visitkort vid första mötet. Visitkorten lämnas över med bägge 
händerna och man lägger absolut inte ner visitkortet i fickan utan på bordet framför sig och 
låter det ligga kvar där under hela mötet. Vi fick berättat för oss att våra kommande möten 
inleds med en massa artighetsfraser från deltagande parter följt av en ganska omfattande 
presentation av varje deltagare, därefter en presentation av vad Sverige står för och 
eventuellt kan erbjuda, denna gång fokus på grisproduktionen. 
 
Onsdag morgon var det tidig uppgång, cirka 3 minusgrader och luftföroreningsgraden låg på 
200 (jämför värsta scenariot som inte får överstigas på Hornsgatan i Stockholm – 30). Det var 
disigt av smogen samt en frän lukt från kol och diesel. Luftföreningen kan ligga på så mycket 
som runt 900, men då kan man inte gå ut. 
 
När vi kom åter till Peking efter rundresan så var det helt ok väder och man såg solen . 
 
Kinas grisproduktion är störst i världen med sina 700 miljoner slaktade grisar (jmf Sverige 2,6 
miljoner) – ”backyarduppfödningen” står för hälften av uppfödningen. Något som oroar de 
kinesiska myndigheterna mycket, då det föreligger mycket risker i sjukdomar, hygien och 
humanhälsa. De strävar efter att den största delen av grisproduktionen ska inkludera hela 
”Food Chain”, från jord till bord, vilket de företag som vi besökte representerade. 
 
1995 konsumerade kineserna 26 kilo/capita och idag är man uppe i 38 kilo/capita. Målet 
2020 är 40 kilo/capita. Konsumtionsökningen ska vara plus 50 gram/dag. Då det är oerhörda 
begränsningar på foder, vatten och andra resurser, så har priset ökat på kostnader för 
resurserna, vilket resulterade i en tillbakagång av den inhemska produktionen med 3 procent 
tredje kvartalet 2016. Av den anledningen ökade priset med 25-50 procent och är idag cirka 
22 kronor/kilo. 
 
  



På grund av det stora underskott som uppstod i och med att man tappade cirka 6 procent av 
produktionen (100 miljoner grisar!!!), så accelererade importen från framför allt EU med 146 
procent på färskt kött och 86 procent på detaljer som öron, svansar med mera. Detta ledde 
bland annat till att överskottet i EU sjönk och priserna till EU-bonden gick rakt upp. Ett 
exempel på hur beroende vi är av omvärlden. 
 
De kinesiska myndigheterna satsar dock på att bli självförsörjande, men då måste tre 
”problem” lösas: 
 

 Resurstillgångar, såsom vatten, foder och spridningsarealer 

 Minska ”backyarduppfödningen” med 4-5 procent/år 

 Öka de stora produktionsföretagen 
 
Vi visade ett bildspel vid varje möte som beskrev vår produktion och som byggde på Sveriges 
resurstillgångar såsom: 
 

 Stor tillgång på rent vatten  

 Ren luft 

 Stora arealer, säker foderproduktion 

 Årstider som sänker smittryck 

 Låg miljöbelastning 

 Hållbarhet 

 Spårbarhet 

 Hög djurhälsa 

 Hög djurvälfärd 

 Låg förbrukning av antibiotika 

 Säkra transporter 

 Hög kvalitet på slutprodukt 
 

Nedan följer företagsbeskrivningar 
 

 



New Hope Group i Pinggu District cirka 6 mil utanför Peking. Vi åkte minibuss i cirka 2 
timmar i smog, så man kunde inte se så mycket av landskapet. 
 
Vi visade presentationen om den svenska grisproduktionen. Jag berättade att vi slaktade 2,6 
miljoner grisar. När jag var färdig med presentation så frågade General Manager i New Hope 
Group: ”OK, och hur många grisar slaktar ni i hela Sverige då?”  
 

 

 
Vi som reste och gjorde företagsbesöken var 
Magnus Därth, KcF, Torbjörn Lithell och Juha 
Yrjönen, HK Scan, Andreas Scheibenpflug, 
Business Sweden, Lennart Nilsson, 
Lantbruksattaché i Kina, Anders Källström 
och Margareta Åberg, LRF. 
 
Vi kände oss varmt välkomna. 
 
På bilden Lantbruksråd Lennart Nilsson som, 
elegant och proffsigt, lotsade oss igenom de 
mycket formella affärsmötena. 
 
 

 

 
Hela delegationen tillsammans med ledningen i New Hope Group. 
 



 

 
Shuanghui Group med President Mr Wan 
Long i spetsen köpte Smithfields i USA 
1995.  
 
Bilden visar hur omsättningsutvecklingen 
ser ut!!! De betalade 7,1 miljarder dollar 
för det företagsköpet!!! 
 
Shuanghui Group når med sina produkter 
hela Kina inom ett dygn. Resurserna är  
3 000 långtradare och 6 tåg som avgår 
varje dag. 
 
Totalt slaktar företaget cirka 60 miljoner 
grisar om året. 
 

 

 
Anders och Maggan i ena änden på ett kilometerlångt industriområde som ägs av Shuanghui 
Group. En industri på 600 hektar, där grisar slaktas i ena änden och kommer ut som kött- och 
charkprodukter i andra änden. 
 



 
Anders Källström med Presidenten i Shuanghui Group, Mr WAN Long och Lantbruksrådet i 
Peking Lennart Nilsson. Tre nöjda ägare av ”The Golden Tail”  (se kavajslagen). 
 
 
Kina möter Sverige på Svenska Ambassaden 
i Peking. 
 
Vi hade möte med China Meat Association. 
Bakom flaggorna HK Scans Torbjörn Lithell 
och Juha Yrjönen som verkligen fick 
värdarna på företagen att tända till på 
”Rapsgrisen med Omega 3”. 

 

 
  

 

 
Möte på Ambassaden med China Meat 
Association.  
 
Sittande från höger Windy Liu, vår fantastiska 
tolk, Sveriges handelssekreterare i Peking, 
Sveriges Lantbruksråd Lennart Nilsson och 
LRFs VD Anders Källström. 
 



 

 
Delikatess i form av grishjärna. 

 

 
”The Golden Tail” i naturligt utseende! 

 

 
Vanligaste transportmedlet. Se de specialsydda hand- och benvärmarna. 

 
 
Vid pennan// 
 

 


