1(2)

Information från kommittémöte för mjölk och
mejeriprodukter – 21 januari 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 2,2 procent under januari-november 2015. Det
motsvarar cirka 3 miljoner ton. Nederländerna, Irland och Tyskland står för ca 64
procent av produktionsökningen. Det är produktionen av skummjölkspulver och smör
som ökar mest medan produktionen av helmjölkspulver och dryckesmjölk minskar
mest.
Avräkningspriserna på mjölk är stabila på en låg nivå. Det genomsnittliga
avräkningspriset inom EU var 31,0 euro/100 kg i november. Priserna på
skummjölkspulver och smör har gått ner något de senaste veckorna. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger nu strax under
interventionsprisnivån.
Kommissionen menade att det är den stora produktionsökningen inom EU som skapar
obalans på marknaden. Utbudet ökar medan efterfrågan är stabil.
Sedan september 2014 har 46 600 ton skummjölkspulver köpts in till intervention. Totalt har
166 900 ton smör och 71 500 ton skummjölkspulver lagrats in i privat lagring. I slutet av
november fanns 60 500 ton smör och 28 600 ton skummjölkspulver i privata lager.
Under januari-november minskade importen av smör till EU med 52 procent till 23 800 ton
jämfört med motsvarande period 2014. Importen av ost minskade med 23 procent till 54 600
ton.
Exporten av smör och smörolja ökade med 26 procent till 174 100 ton under perioden
januari-november. Exporten av skummjölkspulver var 622 800 ton, en ökning med 6
procent. För helmjölkspulver och ost var exporten i princip oförändrad med 356 700
respektive 654 300 ton. EU är största exportören av skummjölkspulver och ost på
världsmarknaden.

2 Övriga frågor
Kommissionen informerade om att till och med 15 januari har ansökningar om att
lagra 31 800 ton ost i privat lagring kommit in. Den totala tillgängliga kvantiteten var
100 000 ton. Ansökningar har gjorts i 10 medlemsländer och i 5 medlemsländer har
hela den tilldelade kvantiteten utnyttjats. 8 länder har ansökt om att få ytterligare
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tilldelning av den outnyttjade kvantiteten. Kommissionen kommer att publicera en
fördelning av de ytterligare kvantiteterna inom kort.
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