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Information från kommittémöte för nötkött –
18 januari 2018
1. Marknadssituationen nötkött
Under januari-oktober 2017 minskade slakten inom EU med 0,4 procent räknad i
antal djur och ökade med 0,1 procent räknad i vikt i förhållande till föregående
år. Det är främst slakt av kvigor och stutar som har ökat i jämförelse mot
föregående år. Slakten av kor har däremot minskat under perioden.
Jämfört med ett år tillbaka är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag
högre för alla kategorier utom djur mellan 8 och 12 månader. Det är priset för
kor som har ökat mest jämfört med föregående år, med 11 procent. Denna
ökning är troligen en effekt av den minskade slakten av kor.
Den senaste månaden har priserna varit relativt stabila för samtliga kategorier.
Inom EU är avräkningspriserna på nötkött som högst i Sverige och Grekland och
som lägst i Lettland och Ungern.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 12 procent januari-november
2017. Denna ökning motsvarar ett värde på 336 miljoner euro. Det är exporten
till Filippinerna som har ökat mest i procent räknat medan exporten till Hong
Kong och Turkiet, som är de största exportmarknaderna, har ökat mest i
kvantitet.
Importen minskade med 8 procent under januari-november, vilket motsvarar ett
värde på 90 miljoner euro. Importen från Brasilien har minskat med 18 procent i
jämförelse med föregående år men trots det kommer drygt 37 procent av EU:s
import från Brasilien.
EU:s handelsbalans för januari-november är i positiv med ett överskott på 561
miljoner euro, då inkluderat både handel av både kött och levande djur.
Handelsbalansen utan levande djur är istället negativ.
På världsmarknaden är Kina/ Hong Kong och USA de största importörerna av
nötkött medan USA och Australien är det största exportörerna. Bland de största
handelsaktörerna har EU det högsta priset på nötkött (394 euro/100 kg) medan
Brasilien har det lägsta (234 euro/100 kg).
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