1(2)

2017-11-24

Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 23 november 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen mjölk
Mjölkinvägningen i EU under januari-september 2017 ökade med 0,4 procent
jämfört med motsvarande period 2016. Under perioden har stora producentländer
som Tyskland och Frankrike haft lägre invägning än föregående år medan
exempelvis Polen, Rumänien och Bulgarien har ökat sin produktion.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 36,7 euro/100 kg i
september 2017 och är, enligt kommissionen, historiskt sett högt. Det är ungefär
32 procent högre än i september 2016. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver inom EU är 155 euro/100 kg vilket är 26 procent lägre än
2016. Priset på smör har under de senaste månaderna sjunkit med ungefär 20
procent från rekordnivån i september. Det genomsnittliga priset på smör inom
EU är i dagsläget 530 euro/100 kg, vilket är 28 procent högre än föregående år.
Under 2017 har 30 647 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av september till
362 800 ton, medan 6 200 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 369 000 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av september fanns det 200 ton smör i privat
lagring.
Under januari-september 2017 minskade exporten från EU av smör och smörolja
med ungefär 20 procent. Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver
från EU ökade med 41 respektive 2 procent medan exporten av ost ökade med 2
procent.
Importen av smör och smörolja till EU minskade med 25 procent och importen
av ost med 21 procent under januari-september 2017. De importerade
kvantiteterna motsvarar mindre än 10 procent av de kvantiteter som exporteras.

2 Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 33 195 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 80,0 EUR/100 kg och 139,02 EUR/100 kg.
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Kommissionen föreslog att ett anbud om 40 ton för 139,02 skulle accepteras.
Motiveringen är att man måste börja sälja av de lager som finns. Enligt prognos från
kommissionen kommer priserna för skummjölkspulver inte att öka den kommande
tiden då USA har lägre priser än EU. Samtidigt finns skummjölkspulver som har
lagerhållits i två år och som troligen inte kan säljas till marknadspris. Genom att
avvakta kommer endast värdet på lagret att fortsätta minska. Kommissionen hänvisar
även till kostnaden för att lagerhålla pulvret är ganska omfattande.
Ett par länder efterfrågade en tydlig strategi för hur lagret av skummjölkspulver ska
säljas.
Kommissionen meddelade att skummjölkspulvret ska säljas under förutsättningar som
inte stör marknaden. Kommissionen menade också att man inte kan se marknaden för
skummjölkspulver separat utan att man måste väga in övriga produkter och göra en
helhetsbedömning av marknaden. Skummjölkspulver utgör i dagsläget endast 5,5
procent av EU:s totala mjölkmarknad och således har priserna på skummjölkspulver en
liten effekt på mjölkpriserna generellt.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
2.2 Frisläppande av skummjölkspulver för försäljning
Punkten ströks från dagordningen.

3. Övriga frågor
4. Skolprogrammet
4.1. Mall för medlemsländernas årliga rapport
Kommissionen presenterade ett utkast till en mall för den årliga rapporten.
4.2 ISAMM formulär för medlemsländernas rapportering
Kommissionerna presenterade de formulär som medlemsländerna ska använda
vid rapportering via ISAMM.
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