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Information från kommittémöte för ägg och
fågelkött – 20 juli 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,7 procent 2015. Prognosen för 2016 visar på en
ökning med 0,4 procent. I april ökade slakten framför allt i Polen, Irland och
Rumänien medan den minskade mest i Slovakien. Det genomsnittliga priset på
slaktkyckling inom EU har sjunkit, både i relation till en vecka, en månad och ett
år tillbaka. Priset ligger även under genomsnittet för 2011-2015. Priset uppgick
vecka 27 till 178,2 €/100 kg.
Under januari-maj ökade importen, i ton räknat, med 8 procent jämfört med
motsvarande period 2015. Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien och
Thailand men det är importen från Chile och Ukraina som ökar mest räknat i
procent. Exporten i ton ökade med 10 procent. De största mottagarländerna är
Sydafrika, Benin och Filippinerna. Handelsbalansen är positiv och uppgick under
årets första fem månader till 262 400 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg är lågt jämfört med 2015 och genomsnittet för
2011-2015. Vecka 27 låg det genomsnittliga priset på 105 euro/100 kilo och det
var 22 procent lägre än motsvarande vecka 2015. Priserna på ägg i USA var
rekordhöga under första halvåret 2015 på grund av minskande produktion under
utbrotten av fågelinfluensa. Den senaste månaden har äggpriserna sjunkit kraftigt i
samband med att produktionen återhämtat sig.
EU:s import av äggprodukter minskade med 6 procent under januari-maj. Cirka
50 procent av importen kommer numera från Ukraina och det är främst torkade
äggprodukter och äggula som importeras från Ukraina. Exporten ökade med 7
procent under januari-maj. Exporten till Japan minskar, med hela 56 procent till
och med maj. Detta är ett bekymmer för EU eftersom vi exporterar mestadels
albumin till Japan, som är en högvärdig äggprodukt. Japan har en minskande
import av äggprodukter från alla länder, inte bara från EU. EU har alltjämt en stor
nettoexport av ägg och äggprodukter och nettoexporten var 92 800 ton under årets
första fem månader.
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