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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 21 juni 2018
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med knappt 5 procent under januari-mars
2018 jämfört med motsvarande period 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har gått upp med drygt 1
procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 23 till
188,9 euro/100 kg. Priset ligger 3 procent högre än motsvarande vecka 2017. De
stigande priserna beror på god efterfrågan inom EU, exporten ökar och importen
minskar,
Under januari-april 2018 ökade exporten med 11 procent i jämförelse med
januari-april 2017. Värdet av exporten ökade med 9 procent vilket motsvarar 55
miljoner euro. Exporten till Filipinerna, Ukraina, och Ghana ökar mest i kvantitet
räknat.
Under januari-april minskade importen till EU i ton räknat, med 9 procent
jämfört med januari-april 2017. Värdet av importen minskade med 8 procent
vilket motsvarar 59 miljoner euro. Det är importen från Brasilien som har
minskat mest.
EU:s handelsbalans, i slaktvikt, är positiv och under januari-april var överskottet
307 600 ton. Mätt i ekonomiskt värde var handelsbalansen positiv, och motsvarar
ett överskott på 11 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har varit sjunkande sedan årsskiftet.
Vecka 23 låg det genomsnittliga priset på 117 euro/100 kilo. Det är 3 procent
lägre än samma vecka föregående år.
Exporten under januari-april 2018 minskade med cirka 19 procent jämfört med
januari-april 2017. Värde på exporten minskade med 8 procent vilket motsvarar
6,9 miljoner euro. Japan och Schweiz de största exportmarknaderna för EU.
EU:s import av ägg och äggprodukter ökade med 148 procent under januari-april
2018 jämfört med motsvarande period föregående år. Värdet av importen ökade
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med 116 procent vilket motsvarar 9,1 miljoner euro. I dagsläget är det Ukraina
och USA som exporterar mest till EU.
EU:s handelsbalans för äggprodukter är positiv och motsvarar ett överskott på
53 600 ton till ett värde av 61,5 miljoner euro.
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