Information från kommitté och expertgrupper för spannmål
mm den 25 januari 2018
Sammanfattning: Marknadssituationen och information om kommissionens kommande arbete
med strategin för proteingrödor.
1-6. Marknadssituationen för spannmål, oljeväxter, proteingrödor, ris samt
information om väderlekssituation och plan för proteingrödor
Väderlekssituationen
Det har varit varmare än normalt i framförallt de östra delarna av EU under december-januari
i år och färre riktigt kalla dagar har uppmätts. Nedbördsmässigt är det som det brukar vara
med torr väderlek i delar av Portugal och Spanien men även i vissa delar av Polen. Den
varma väderleken har inneburit att vinterhärdigheten har försenats för de höstsådda grödorna
men några större frostskador har ännu inte varit aktuellt.
Spannmål
Kommissionen redogjorde för IGC:s nya prognos över världsproduktion och lager för
2017/18. Jämfört med den senaste prognosen höjdes den totala spannmålsproduktionen till
2,1 miljarder ton, vilket är marginellt lägre än föregående års rekordskörd.
Produktionsökningar av både vete och majs hade skett i framförallt Ryssland, Kanada och
Argentina när det gällde vete och i EU och USA när det gällde majs. Veteskörden i världen
är beräknad till rekordskörd, 757 miljoner ton medan majsskörden beräknas till 1,054
miljarder ton (näst högsta skörden någonsin). Den riktiga stora justeringen i denna prognos
var dock en uppjustering av majslagren i Kina som ökat rejält beroende på en översyn av
IGC när det gäller foderanvändningen i landet. Denna har nu bedömts vara lägre än vad som
antagits vilket innebär att de totala spannmålslagren i världen är beräknade till 617 miljoner
ton, drygt 120 miljoner ton än tidigare uppskattningar.
Nya uppgifter (ryska jordbruksdepartementet och analysinstitutet IKAR) om den ryska
spannmålsskörden 2017/18 visar på högre produktion än tidigare denna är beräknad till 134,
miljoner ton totalt (ca 120,7 miljoner ton föregående år). Av detta utgör vete ca 85,8 miljoner
ton (över 10 miljoner ton mer än föregående år) och exporten av vete t.o.m. januari i år
uppgår till 29 miljoner ton. Denna exporttakt innebär att den totala veteexporten under
2017/18 kan komma att uppgå till ca 37 miljoner ton, vilket i så fall är ca 12 miljoner ton
mer än EU:s förväntade export under samma period.

Kommissionens senaste prognos avseende spannmål visade på mindre förändringar då total
skörd sänktes något till 305,5 miljoner ton eftersom produktionen av vanligt vete sänktes till
141,5 miljoner ton och korn till 58,6 miljoner ton. Övriga spannmålslag var i stort sett
oförändrade.
Oljeväxter och proteingrödor
Senare prognoser avseende världsproduktionen av oljeväxter innebar en mindre uppjustering
till totalt 580 miljoner ton, vilket är rekordskörd. Av detta var ca 349 miljoner ton sojabönor
och drygt 73 miljoner ton rapsfrö. Den goda tillgången på oljeväxter på världsmarknaden
innebär också att priserna är lägre (6-8 procent) än var de var föregående år.
Kommissionen redogjorde för sitt kommande arbete med att främja produktionen av
proteingrödor i EU, en strategi för proteingrödor ska upprättas. Detta arbete genomförs
eftersom dels har EP föreslagit detta och dels för att olika marknadsaktörer efterfrågat en
sådan plan. EU:s egen produktion av proteingrödor som andel av konsumtionen utgör också
endast 5 procent. Upprättandet av strategin sker på följande sätt:







faktainsamling och vad medlemsländerna gör/har gjort i ämnet
egna undersökningar/enkäter och workshops
fokusera på forskning och marknadsåtgärder
ej ha fokus på nya stödregler eller stöd (CAP 2020 diskussioner pågår)
planen ska publiceras i en rapport i slutet av 2018
konferens om ”Protein Plan för Europe”

Kommissionen underströk att medlemsländerna var mer än välkomna med underlag och att
även bidra med experter inom området. Kontakter kan tas när som helst med enheten AgriG4 som håller i arbetet .
Ris
På EU-marknaden har importen av ris ökat, vilket troligen har att göra med kommande
skärpta regler mot höga resthalter av bekämpningsmedel i basmatiris. Den hittills
genomförda exporten av ris från EU hade dock ökat kraftigt, bland annat beroende på att
Turkiet och länderna i mellanöstern skiftar sin import från det dyrare amerikanska riset till
det billigare riset från EU. Lagren i EU är fortfarande höga men priser har stabiliserat den
senaste tiden.

