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Information från kommittémöte för fågelkött
och ägg – 15 december 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.
Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,7 procent 2015. Prognosen för 2016 har
ändrats och visar på en ökning med 2,5 procent. I september ökade slakten
framför allt i Irland, Grekland, och Polen medan den minskade mest i Slovakien.
För EU totalt ökade slakten med 5,6 procent i september 2016 jämfört med 2015.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har sjunkit, i relation till ett
år tillbaka (-3,3 procent) men varit relativt stabilt i relation till en månad tillbaka
(-0,3 procent) och den senaste veckan (+0,4 procent). Priset ligger lägre än
genomsnittet för 2011-2015. Priset uppgick vecka 48 till 174,2 €/100 kg.
Under januari-september ökade importen i ton räknat, med 5 procent jämfört
med motsvarande period 2015. Cirka 88 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, Filippinerna och Hong Kong. Handelsbalansen är positiv och uppgick
under årets första nio månader till 510 600 ton.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg är lägre än under motsvarande vecka 2015 och
genomsnittet för 2011-2015. Vecka 48 låg det genomsnittliga priset på 127,3
euro/100 kilo och det var 3 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 men eftersom produktionen har
kommit igång igen under 2016 har priserna fallit tillbaka kraftigt.
EU:s import av äggprodukter minskade med 12 procent under januari-september.
Drygt 53 procent av importen kommer numera från Ukraina. Exporten under
januari-september minskade med 4 procent jämfört med 2015. Exporten till
Japan minskar, med hela 41 procent till och med september. Detta är ett
bekymmer för EU eftersom vi exporterar mestadels albumin, som är en
högvärdig äggprodukt, till Japan. EU har alltjämt en stor nettoexport av ägg och
äggprodukter och nettoexporten var 171 000 ton under årets första nio månader.
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Övriga frågor
Ordföranden i expertgruppen för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött
presenterade en rapport om det arbete som skett under 2016. Rapporten
innehåller bland annat statistik över medlemsländernas kontrolldata.
Kommissionen informerade om att det inte går att importera fågelkött från
Ukraina från och med 30 november på grund av aviär influensa. Kommissionen
förbereder ett förordningsförslag som innebär att de företag som inte kan utnyttja
sina importlicenser på grund av importstoppet ska kunna få sina säkerheter
frisläppta. Förslaget kommer att diskuteras på mötet i januari och troligen röstas i
februari.
Kommissionen presenterade ett förordningsförslag om ersättning till Frankrike
till följd av ett utbrott av aviär influensa under vintern 2015/16. Under vintern
var det ett stort antal utbrott som drabbade hela sydvästra Frankrike.
Kommissionen föreslår ett antal olika ersättningar. Kommissionens andel av
finansieringen uppgår till 42,5 miljoner euro. Röstning av förslaget kommer att
ske i januari eller februari.
Ett par medlemsländer ställde fråga om reglerna för märkning av ägg från
frigående höns utomhus i samband med veterinära restriktioner på grund av aviär
influensa. Kommissionen svarade att om hönsen måste hållas inomhus på grund
av veterinära restriktioner får äggen märkas som frigående utomhus under de
första 12 veckorna. Om restriktionen vara länge måste äggen märkas som
frigående inomhus. När restriktionerna upphör och hönsen släpps ut kan äggen
märkas som frigående utomhus igen.
Kommissionen informerade om att den externa utvärderingen av handelsnormer
kommer att ske under 2017.
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