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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 19 oktober 2017
Från Sverige deltog Arne Bergh från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen mjölk
Mjölkinvägningen i EU under januari-augusti 2017 var oförändrad jämfört med
motsvarande period 2016. Under perioden har stora producentländer som
Tyskland och Frankrike haft lägre invägning än föregående år medan exempelvis
Rumänien, Bulgarien och Polen har ökat sin produktion.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 35,8 euro/100 kg i
september 2017 och är historiskt sett högt enligt kommissionen. Det är ungefär
29 procent högre än i september 2016. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver inom EU är 166, vilket är 18 procent lägre än 2016. Priset är
även under interventionspriset på 169,8 EUR/100 kg. Priset på smör har under de
senaste veckorna sjunkit med ungefär fem procent från rekordnivån i september.
Det genomsnittliga priset på smör inom EU är i dagsläget 622 EUR/100 kg,
vilket är 54 procent högre än föregående år.
Under 2017 har 30 647 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av augusti till 357 500
ton, medan 11 800 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 369 300 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av augusti fanns det 200 ton smör i privat
lagring.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Tyskland, Frankrike och Belgien.
Under januari-augusti 2017 minskade exporten från EU av smör och smörolja
med ungefär 20 procent. Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver
från EU ökade med 43 respektive 2 procent medan exporten av ost ökade med 7
procent. Kommissionen menar att marknaden för ost är på väg upp med en
ökande efterfrågan från samtliga av EU:s större handelspartners.
Importen av smör och smörolja till EU minskade med 39 procent och importen
av ost med 23 procent under januari-augusti 2017.

2 Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2017-10-27

Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 1 790 ton. Anbuden
hade ett prisspann mellan 120,1 EUR/100 kg och 144,05 EUR/100 kg. Kommissionen
föreslog att ett anbud om 40 ton för 144,05 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. Detta påverkar möjligheterna för EU att täcka
kostnaderna för inköpen av skummjölkspulvret. Slutsatsen är att EU måste ta varje
tillfälle som ges för att sälja av lagret. Kommissionen menar även att vi måste ge
signal till marknaden att vi är beredd att sälja.
Några medlemsländer Anser att de inte kan stödja förslaget eftersom det är under
interventionspriset och vill inte att EU ger signal att man är beredd att sälja till priser
under interventionspriset. Andra länder ansåg att priset var högre i deras länder och vill
därför inte acceptera ett lägre pris. En del länder frågade efter kommissionen strategi
för att hantera denna situation då de upplever att denna inte har varit tydlig. De menar
att det är naivt att försöka sälja skummjölkspulver som har köpts in på intervention till
marknadspris då råvaran devalveras så fort den lagras.
Kommissionen meddelade att skummjölkspulvret ska säljas under förutsättningar som
inte stör marknaden. Den mängd som har föreslagits är liten och kommer inte ha någon
större påverkan marknaden. Kommissionen menar att man inte bör se marknaden för
skummjölkspulver som en egen marknad utan att bredare perspektiv måste tillämpas.
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.

3. Övriga frågor
Kommissionen meddelade att det finns medlemsstater som fortfarande inte har
anpassat sig efter de senaste bestämmelserna gällande förskriften gällande
användning av mjölkkasein för humankonsumtion. Då det har varit oklarheter
kring översättningen till vissa språk har kommissionen uppdaterat sin
översättning för gällande bestämmelser och uppmanar samtliga medlemsstater
som har haft problem med tolkningen att se över dessa. Sverige var ej inkluderat
bland dessa.

4. Skolprogrammet
4.1. Medlemsländernas strategier
Kommissionen informerar om skolprogrammens status.
I dagsläget använder samtliga medlemsstater något av skolprogrammen.
Storbritannien, Sverige, Brandenburg, Berlin och Niedersachsen kommer endast
ha skolmjölk medan Luxemburg endast kommer ha skolfrukt. Resterande
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medlemsländer kommer tillämpa både skolmjölk och skolfrukt. Vad som ingår i
de olika skolprogrammen skiljer sig brett mellan olika länder och flera länder vill
inkludera mjölkprodukter med tillsatt socker. Kommissionen uppmanar samtliga
länder att inte erbjuda produkter med tillsatt socker då syftet med programmen är
att barn ska få mer hälsosamma matvanor. Kommissionen hade bjudit in en
representant från DG Sante (EU:s direktorat för mat och hälsa) som såg
föredömligt på Luxemburg då de anpassat sitt program med stort fokus på
hälsoaspekter.
Kommissionen meddelar även att av det budgeterade värdet, 1,5 miljarder EUR,
beräknas 87 procent gå till finansieringen av programmen medan den resterande
delen kommer gå till administration och övriga kostnader som skolprogrammen
medför. Den första uppföljningen av skolprogrammen beräknas ske 31 januari
2019.
4.2 Årlig begäran om stöd
Kommissionen informerar om vilka möjligheter medlemsländer har att flytta
resurser mellan olika år och hur det ska administreras. Detta gäller ej för Cypern,
Frankrike, Malta och Sverige eftersom dessa länder redan har flyttat maximalt
tillåtet belopp.
4.3 Kontroller
Kommissionen presenterar ett dokument med kontroller som medlemsländerna
måste följa inom skolprogrammen. Några länder frågar om kontrollerna måste
vara uppfyllda innan eller efter att stöden har betalats ut? Kommissionen ber att
få återkomma med svar.
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