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Information från kommittémöte för griskött –
23 april 2015
Från Sverige deltog Karin Lindow från Jordbruksverket i mötet.

1 Marknadssituationen
Det genomsnittliga avräkningspriset inom EU för klass E har varit stabilt och följer trenden
men ligger under snittet för de senaste fem åren. Vecka 14 var det genomsnittliga priset 141
euro/100 kg. Priset på smågrisar har stigit de senaste veckorna och uppgick vecka 14 till cirka
45 euro/smågris. Priserna väntas öka under sommaren som vanligt.
Kommissionen ser en risk för att den ökande produktionen kommer att pressa priserna och
antydde att 2015 inte kommer bli något stort gris-år.
Marginalen mellan foderkostnad och pris på slaktsvin har fortsatt minska i mars låg den
under genomsnittet för åren 2009-2013 som är på 50 €/100 kg.
Under januari-februari 2015 ökade importen till EU med 2 procent jämfört med motsvarande
period 2014. Drygt 50 procent av importen kom från Schweiz. Exporten från EU minskade
samtidigt med 2 procent. Ryssland har försvunnit som handelspartner medan Kina och Korea
ökar. Japan har haft sjukdomar i sin grisproduktion och har därför importerat från EU. Detta
har återhämtat sig och därför förloras exportandelar dit. Ungefär 50 procent av exporten har
gått till Kina, Syd Korea och Japan. Nettoexporten under januari-februari 2015 var 447 058
ton.

2 Frågor som kan gå till omrösning
3 Övriga frågor
Då det kommer frågor om reglerna för ursprungsmärkning, enligt EG 1337/2013, valde
KOM att ge en särskild information om detta:
Reglerna gäller inte:


kött från djur slaktade i EU före 1 april 2015,



kött som importerats före 1 april 2015,



vissa typer av köttfärs delvis innehållande nötkött,



kryddat kött inom KN-nummer 1602.

Kött från vildsvin, KN-nummer 0203, som anges med ursprung såsom uppfött i- eller
slaktat i- ska märkas med den medlemsstat där djuret blev skjutet. Vad gäller
förpackningar med blandat kött så är det inte tillåtet att blanda kött från olika djurslag
och länder. Att skriva uppfött i BE/DE/NL/FR är inte okej.
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