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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 17 april 2019
1. Marknadssituationen mjölk
Under 2018 ökade invägningen av mjölk inom EU med 0,9 procent jämfört med
2017. Invägningen i Sverige minskade med 2,0 procent under samma period.
Under januari 2019 minskade invägningen inom EU med 1,5 procent och
invägningen i Sverige med 0,4 procent.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 34,9 euro/100 kg i
februari 2019. Avräkningspriset är 2 procent högre än i februari 2018 Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har varit stabilt de senaste
veckorna. Priset ligger nu på 188 euro/100 kg vilket är 43 procent högre än
motsvarande vecka 2018 och 11 procent högre än interventionspriset. Priset på
smör har varit stabilt de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på smör
inom EU är i dagsläget 421 euro/100 kg, vilket är 13 procent lägre än föregående
år och 90 procent högre än interventionspriset.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av februari till 4 300
ton. Den största delen av lagret är redan sålt.
Under januari-februari 2019 var exporten från EU av ost 7 procent högre och
exporten av skummjölkspulver 37 procent högre än under januari1februari 2018.
Exporten av smör/smörolja och helmjölkspulver från EU var 24 respektive 22
procent lägre under samma period.

2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 543 ton.
Anbuden hade ett prisspann mellan 158,10 euro/100 kg och 166,00 euro/100 kg.
Kommissionen föreslog att lägsta försäljningspris skulle fastställas till 166,00
euro/100 kg. Det innebär 33 ton såldes. Inför nästa anbudsomgång finns det
1 106 ton till salu.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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2.2 Uppköp av skummjölkspulver till interventionslager
Punkten ströks från dagordningen eftersom inga anbud hade inkommit.
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