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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 18 maj 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU minskade med 2,3 procent under januari-mars 2017
jämfört med motsvarande period 2016. Det motsvarar en minskning med cirka
900 000 ton.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,1 euro/100 kg i
mars 2017. Det är 17 procent högre än i mars 2016 Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver har varit stabilt de senaste veckorna medan priset på smör har
stigit. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger 10 procent högre
och priset på smör 76 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2016. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger på 179 euro/100 kilo och det
genomsnittliga priset på smör på 439 euro/100 kilo.
Under 2017 har 6 600 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av mars till 350 200
ton, medan 58 500 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 408 700 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av mars fanns det 4 200 ton smör i privat
lagring..
De största lagren av skummjölkspulver finns i Frankrike, Belgien och Tyskland medan
de största lagren av smör finns i Nederländerna och Belgien.
Under januari-mars 2017 minskade exporten från EU av smör med 27 procent.
Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver från EU ökade med 7
respektive 12 procent medan exporten av ost ökade med 9 procent.
Importen av smör till EU minskade med 61 procent och importen av ost med 21
procent under första kvartalet 2017 .
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 240 ton. Anbuden
varierade mellan 138,00 och 163,41 euro/100 kg. Kommissionen föreslog samtliga
anbud skulle avvisas.
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2017-05-22

Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

1.3 Övriga frågor
1.3.1 Information om genomförandet av mjölkpaketet
Kommissionen informerade om att antalet godkända producentorganisationer
inom EU ökade med 34 stycken under 2016.
1.3.2 Prisrapportering av ost enligt den nya ISAMM förordningen
Kommissionen föreslog att den obligatoriska veckovisa prisrapporteringen av
Edam och Emmentaler tas bort och att bara Cheddar och Gouda ska rapporteras
veckovis. Några medlemsländer framförde att de vill behålla rapporteringen för
alla fyra ostsorterna.

2. Expertgrupp skolprogrammen
2.1 Presentation av ”Joint Research Center”
JRC presenterade en rapport om hur man ska marknadsföra konsumtion av frukt och
grönsaker i skolan. De menar att marknadsföring av frukt och grönsaker ska leda till en
god hälsa. En god hälsa förutsätter nyttig mat och rörelse.
JRC menade att det är viktigt att satsa på övervakning och utvärdering av programmen.
Det är det enda sättet att få veta om pengarna gör nytta.
2.2 Skolfruktsprogrammet
Italien presenterade en rapport om hur de har arbetat med att utbilda lärare inom ramen
för skolfruktsprogrammet.
2.3 Skolprogrammet
Fortsatt diskussion och klargörande av regler för införande av det nya
skolprogrammet. De flesta frågorna rörde offentlig upphandling och hur man
exempelvis kan definiera lokalt producerat. Kommissionen menade att det inte
går att ge några enkla svar utan att man måste göra bedömningar från fall till fall.
Kommissionen framförde att de kompletterande åtgärderna måste vara kopplade
till målen. Medlemsländerna kan skicka in eventuella frågor om programmen till
den 31 maj. Frågorna kommer att tas upp på mötet den 22 juni.
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