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Information från kommittémöte för får- och
getkött – 22 mars 2018
1. Marknadssituationen
Slakten av får och lamm ökade med 1,8 procent, räknat i ton, under 2017 medan
slakten av get ökade med 1,0 procent. Det genomsnittliga priset på tunga lamm
(över 13 kg), den kategori Sverige rapporterar priser för, har stigit sedan januari
och ligger för närvarande på 556,5 euro/100 kg. Priset är högre än det för 2017
och genomsnittet för 2013-17. Frankrike, Österrike och Storbritannien har de
högsta priserna inom EU medan Rumänien har de lägsta. Det genomsnittliga
priset på lätta lamm var 525,4 euro/100 kg. Det är högre än 2017 års nivå men
lägre än det 5-åriga genomsnittet. Kroatien har de högsta priserna medan
Lettland har de lägsta priserna för lätta lamm.
Priserna i Uruguay har varit stabila de senaste månaderna och ligger på cirka 450
euro/100 kg. I Australien och Nya Zeeland ligger de genomsnittliga priserna på
375 euro/100 kg.
Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 27 procent
under januari 2018. Nya Zeelands andel av importen till EU och är cirka 80
procent. EU:s export av får- och getkött samt levande djur låg i nivå med
föregående år. Libyen och Hong Kong är de största mottagarländerna för EU:s
export.

2. Frågor som kan gå till omröstning
1.2 Öppnande av årliga kvoter för får, getter, fårkött och getkött
Kommissionen presenterade ett förslag till ändring av förordning 1354/2011.
Enligt ett nytt avtal mellan EU och Island utökas de befintliga tullfria kvoterna
och en ny tullfri kvot för bearbetat fårkött införs från och med 1 maj 2018.
Den tullfria kvoten för får- och getkött utökas med 1 200 ton till totalt 3 050 ton.
Utökningen sker stegvis för att vara helt genomförd 2020. Under 2018 omfattar
kvoten 2 117 ton, under 2019 2 783 ton och från och med 2020 3 050 ton.
Den nya kvoten för bearbetat fårkött omfattar 67 ton under 2018, 233 ton under
2019 och 300 ton från och med 2020.
Kvoten öppnas 1 maj och kommer att administreras genom ”först till kvarnen”
metoden.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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