Information från kommitté och expertgrupper för spannmål
och olivolja den 29-30 november.
Sammanfattning: I huvudsak marknadsinformation om spannmål, oljeväxter och ris.
På fråga svarade kommissionen att de analyserar situationen och eventuella behov av
stödåtgärder i FIN och i Baltikum p.g.a. väderrelaterade problem i samband med
skörden.
Expertgrupp – ris
1-4. Handel och Kambodja
Både producent- och importländerna presenterade kortfattade redovisningar avseende
handeln av ris till och från den egna marknaden. Den störste importören av ris, UK,
importerar mer än hälften av EU:s totala import. Importen till UK består ungefär av lika
delar av råris och slipat ris där den största andelen importeras från Indien följt av Pakistan. I
UK finns det 11 riskvarnar som totalt anställer 1 800 personer och omsätter 750 miljoner
pund. Importen har ökat under de senaste tio åren på grund av ökad konsumtion medan
konsumtionen av andra kolhydrater som potatis och bröd istället har minskat.
Risproduktionen i EU domineras av Italien som producerar ungefär hälften av EU:s
produktion följt av Spanien med knappt en tredjedel av den totala produktionen. I EU odlas
främst det rundkorniga riset (japonica) medan importen till största delen består av
långkornigt ris (indica). Trenden sedan en tid tillbaka har varit att odlingen av japonica ökar
medan odlingen av indica riset minskar då importen är konkurrenskraftig. Italien ansåg
därför att kommissionen bör verka för att skyddsåtgärder införs mot denna import.
Kommissionen var medveten om situationen och följer den noga, bland annat har ett besök i
Kambodja nyligen genomförts. Kommissionen kunde konstatera att landet har bra kontroll
på att ursprunget på det ris som exporteras till EU verkligen är från Kambodja och inte från
t.ex. Vietnam. Vidare så arbetar Kambodja på att öka sin export till andra länder än bara till
EU för att på så sätt inte vara alltför beroende av en exportmarknad. När det gällde
eventuella skyddsåtgärder mot denna import påminde kommissionen om att
utvecklingsländerna har rätt att fritt exportera ris till EU enligt EBA-avtalet (everything but
arms) så länge länderna klassificeras som ett LDC-land (least developed countries), vilket
Kambodja ännu så länge gjorde men inkomstutvecklingen i landet har varit stark så statusen
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som LDC-land kan komma att förändras framöver. Vidare menade kommissionen att
skyddsåtgärder (införa tull) bara kan vidtas först efter att det kan påvisas att EU:s
risproducenter har påverkats negativt av importen.
1-5. Marknadssituationen för spannmål, oljeväxter, proteingrödor samt information
om väderlekssituation
Spannmål
Sammanfattningsvis hade säsongen för spannmål skördad under 2017 kännetecknats av en
kall vår i de centrala och östra delarna i EU följt av en torr sommar i de södra och centrala
delarna av EU. I de norra delarna samt i Baltikum hade det varit mycket nederbörd som både
påverkat skörden och höstsådden under året.
Den senaste uppskattningen av EU:s skörd 2017 uppgick till totalt 304,3 miljoner ton, vilket
var ca 8 miljoner ton mer än föregående år. Skörden av vanligt vete uppgick till 142,5
miljoner och vilket innebar att det var den enda grödan som ökade mer än bara marginellt
jämfört med föregående år. De andra grödorna hade mindre justeringar både negativt och
positivt. Trots den förhållandevis låga exporttakten av spannmål från EU för tillfället så har
kommissionen kvar sin beräknade exportvolym på ca 38 miljoner ton för 2017/18, vilket i så
fall är i linje med föregående års export.
Kvalitetsuppgifter för årets skörd har redovisats av vissa EU-länder. Vid en jämförelse med
några av kvalitetskraven som gäller för vete som kan köpas upp för interventionslagring så
kan följande konstateras:



BG, FR, SK, AT, HR en stor del av skörden
uppfyller alla interventionskraven.
DE, NL, FIN, PL, DE uppfyller inte alla tre av kraven för en större andel av skörden.
I DE och FIN finns problem med låga rymdvikter (25-35% av skörden klarar kravet).
I NL och PL handlar det om för hög vattenhalt (kan åtgärdas dock till höga
torkningskostnader).

För korn gäller att:
 FR, HR klarar alla kvalitetskrav för en stor del av skörden.
 BG, NL,FIN, PL klarar inte alla kvalitetskrav. Hög vattenhalt och låga rymdvikter
(20-55% av skörden klarar inte kraven.
På fråga från FIN och de baltiska länderna avseende problem med årets skörd på grund av
riklig nederbörd svarade kommissionen att de analyserar den information de fått av länderna
och att inget beslut inte finns ännu huruvida det behövs några särskilda stödåtgärder till
dessa länder.
Oljeväxter och proteingrödor
Kommissionen gav en kortfattad marknads information avseende oljeväxter 2017/18 där det
bland annat framgick att:
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rekordskörd förväntas i världen, 579 miljoner ton oljeväxter,
ingen rekordskörd av raps i EU men 21,7 miljoner ton är ca 8 procent högre än
föregående år,
odlingen av sojabönor i EU är låg men fortsätter att öka till 2,7 miljoner ton,
Kanadas rapsskörd beräknats till 19,9 miljoner ton, vilket är den högsta för de senaste
fem åren,
ökad skörd för proteingrödor (foderärter, foderbönor, lupiner) i EU, 5 miljoner ton
förväntas.

6. Övriga frågor
Kommissionens informerade om kommande deltagande i IGC (Internation Grains Council)
och ett genomfört möte i AMIS (Agricultural Market Information System), mer information
om dessa organisationer finns på https://www.igc.int/en/default.aspx och http://www.amisoutlook.org/home/en/
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