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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 21 mars 2019
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med nästan 4,7 procent under 2018 jämfört
med 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit stabilt de senaste
veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 10 till 183,3 euro/100 kg.
Priset är 2 procent lägre än motsvarande vecka 2018.
Under 2018 ökade exporten från EU med 6 procent i jämförelse med 2017.
Under januari 2019 var exporten 24 procent högre än under januari 2018. Värdet
på exporten var 14 procent högre.
Under 2018 var importen till EU i ton räknat, 9 procent lägre än under 2017.
Under januari 2019 var importen 15 procent högre än under januari 2018. Värdet
på importen var 10 procent högre.
EU:s handelsbalans under januari är positivt med ett överskott på 77 800 ton
slaktvikt medan värdet visade ett underskott på 20 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har varit stabilt de senaste veckorna.
Vecka 10 låg det genomsnittliga priset på 128,0 euro/100 kilo. Det är 15 procent
lägre än samma vecka föregående år.
Exporten från EU under 2018 var 5 procent högre än under 2017. Värde på
exporten ökade med 5 procent. Under januari 2019 var exporten 50 högre än
under januari 2018. Värdet av exporten ökade med 16 procent.
EU:s import av ägg och äggprodukter var 19 procent högre under 2018 jämfört
med föregående år. Värdet av importen var 22 procent högre. Under januari 2019
var importen 55 lägre än under januari 2018. Värdet på importen minskade med
24 procent.
EU:s handelsbalans för äggprodukter under januari var positiv och motsvarar ett
överskott på 21 400 ton till ett värde av 19 miljoner euro.
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2. Honung
2.1 Information om honungsprogrammen
Kommissionen redovisade medlemsländernas rapportering av antalet bikupor
2018. Jämfört med 2017 har antalet bikupor minskat med 3,3 procent. I Sverige
är antalet oförändrat.
Budgeten för 2018 var 72 miljoner euro. Hittills har medlemsländerna utnyttjat
60,2 miljoner euro vilket motsvarar 84 procent. Sverige har betalat ut 88 procent
av budget som är på totalt 693 822 euro.
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