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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 22 februari 2018
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med 1,1 procent under januari-november
2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit stabilt den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 6 till 182,5 euro/100 kg.
Priset ligger 1 procent högre än motsvarande vecka 2017.
Under 2017 ökade exporten med 3 procent i jämförelse med föregående år. Detta
motsvarar en ökning på 42 miljoner euro. Exporten till Ghana, Ukraina och
Hong Kong ökar mest i kvantitet räknat.
Under 2017 minskade importen till EU i ton räknat, med 11 procent jämfört med
2016. Detta motsvarar ett värde på 141 miljoner euro. Det är importen från
Brasilien och Thailand som har minskat mest medan importen från Ukraina har
ökat.
EU:s handelsbalans, i slaktvikt, är positiv och under 2017 var överskottet
856 600 ton. Mätt i ekonomiskt värde var handelsbalansen negativ, och
motsvarar ett underskott på 27 miljoner euro.
Ägg
De senaste veckorna har det genomsnittliga priset på ägg inom EU sjunkit.
Vecka 6 låg det genomsnittliga priset på 152,2 euro/100 kilo. Det är 25 procent
högre än samma vecka föregående år och cirka 17 procent över det
genomsnittliga priset för 2013-2017.
Exporten under 2017 minskade med cirka 15 procent jämfört med 2016. Detta
motsvarar ett minskat värde på 62 miljoner euro. Japan och Schweiz de största
exportmarknaderna för EU.
EU:s import av ägg och äggprodukter ökade med 27 procent under 2017 i
jämförelse med föregående år. Värdet av importen ökade med 4 procent. I
dagsläget är det USA, Ukraina och Argentina som exporterar mest till EU.
EU:s handelsbalans för äggprodukter är positiv och motsvarar ett överskott på
187 500 ton till ett värde av 190,5 miljoner euro.
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2. Övriga frågor
2.1 Rapportering honungsprogrammet
Kommissionen påminde om att enligt artiklarna 10 och 11 i förordning
2015/1368 ska medlemsländerna senast den 15 mars skicka in två rapporter till
kommissionen. Den ena rapporten rör genomförandet av honungsprogrammet
och den andra är en notifiering av antalet bikupor.
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