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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 18 maj 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 1,6 procent i januari 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har stigit den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 18 till 179,5 €/100 kg. Priset
ligger lägre än genomsnittet för 2012-2016.
Under januari-mars 2017 minskade importen i ton räknat, med 2,6 procent
jämfört med motsvarande period 2016. Nästan 90 procent av importen kom från
Brasilien och Thailand. Exporten i ton ökade med 1,6 procent. De största
mottagarländerna är Hong Kong, Ukraina och Saudiarabien. Handelsbalansen är
positiv och uppgick under januari-mars 2017 till 155 500 ton. Mätt i värde är
handelsbalansen negativ. Importvärdet var 100,5 miljoner euro högre än
exportvärdet.
Ägg
De senaste veckorna har det genomsnittliga priset på ägg inom EU sjunkit.
Vecka 18 låg det genomsnittliga priset på 123,4 euro/100 kilo och det var 19
procent lägre än motsvarande vecka 2016. Det genomsnittliga priset på ägg är
högre än under motsvarande vecka 2016 men lägre än genomsnittet för 20122016. Priserna på ägg i USA var rekordhöga under första halvåret 2015 på grund
av minskande produktion under utbrotten av fågelinfluensa men eftersom
produktionen har kommit igång igen under 2016 föll tillbaka kraftigt.
EU:s import av äggprodukter minskade med 27 procent under januari-mars 2017.
Cirka 69 procent av importen kom från USA. Exporten under januari-mars ökade
med 18 procent jämfört med motsvarande månader 2016. Drygt 30 procent av
exporten gick till Schweiz och Japan. EU har alltjämt en stor nettoexport av ägg
och äggprodukter och under januari-mars 2017 uppgick den till 72 700 ton.
Exportvärdet var 63 miljoner euro högre än importvärdet.
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2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Ändring av förordning 1385/2007 som rör importkvoter
Kommissionen ett förslag till genomförandeakt som innebär att importkvoterna
för kyckling och kalkon från Brasilien utökas på grund av Kroatiens anslutning
till EU.
Kvoten för kyckling utökas med 4 766 ton till 16 698 ton och kvoten för kalkon
utökas med 610 ton till 4 910 ton. För perioden 1 juli till 31 december 2017 blir
ökningarna 2 383 ton kyckling och 305 ton kalkor
Ändringen kommer troligen att röstas i början av juni.

3. Honung
3.1 Marknadssituationen
EU är den näst största honungsproducenten i världen, bara kina är större. Det
finns cirka 600 000 biodlare som tillsammans har 17 miljoner bikupor i EU. Den
årliga produktionen är 250 000 ton.
EU är inte självförsörjande på honung. Cirka 40 procent av importen kommer
från Kina. Det är Tyskland och Storbritannien som importerar mest honung i EU.
Spanien och Tyskland är de EU länder som exporterar mest honung. De största
mottagarländerna är Schweiz och Saudi Arabien.
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