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

1 Marknadssituationen
Slakten av gris minskade med 2,2 procent i antal grisar och med 1,9 procent i
vikt under januari-augusti 2017 jämfört med 2016.
Vecka 40 låg det genomsnittliga priset inom EU på 153,6 euro/100 kg (klass E).
Snittpriset för slaktgrisar ligger 6,3 procent lägre än motsvarande vecka 2016
och har sjunkit 9,6 procent den senaste månaden. Priset på smågrisar har sjunkit
med 7,2 procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på smågrisar
vecka 40 var 44,0 euro/styck. Priset är 0,6 procent lägre än motsvarande vecka
2016.
På grund av en stärkt euro har exporten påverkats negativt. Priserna på foder är i
dagsläget på bra nivåer. Spanien och Storbritannien är de länder som har lyckats
öka sin grispopulation mest i jämförelse mot föregående år. Kommissionen
uppskattar att grispopulationen kommer vara 1,8 procent mindre, räknat på hela
året, i jämförelse mot föregående år.
Exporten från EU under januari-augusti 2017 minskade med 11 procent, vilket
motsvarar ett värde på ungefär 69 miljoner EUR. Procentuellt sett är det exporten
till Kina och Vietnam som har minskat mest. Kommissionen uppskattar att
exporten mot Kina på sikt kommer fortsätta minska då Kina börjar öka sin egen
grisproduktion. De marknader som har ökat mest procentuellt är Serbien och
USA. EU:s största marknader är i dagsläget Kina, Hong Kong och Japan.
Importen till EU under januari-juli 2017 ökade med 9,7 procent, vilket motsvarar
ett värde på 6 miljoner EUR. Procentuellt sett är det är det importen från Serbien
och Norge som har ökat mest. EU:s import kommer i huvudsak från Schweiz,
och utgör drygt 64 procent av den totala importen.
EU:s handelsbalans är i dagsläget positivt med ett överskott på ungefär 2,5
miljoner ton slaktvikt.
EU är ledande på världsmarknaden inom griskött följt av USA. EU har de i
dagsläget de högsta priserna men upplever ingen direkt konkurrens av detta då
konkurrenterna främst är verksamma på andra marknader än EU.
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2. Övriga frågor
Kommissionen informerade om att de kommer besöka Tyskland under
kommande vecka för att undersöka hur de arbetar med klassificering av
grisslaktkroppar.
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