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Fullt stöd för minskning av EU:s mjölkproduktion


Stödet för minskning av EU:s mjölkproduktion kommer att kunna betalas ut till fullo
till alla som sökt i första omgången.



Det kommer att bli en andra ansökningsomgång, men den kommer att omfatta en
mycket liten kvantitet.



Nästan hälften av de ansökta kvantiteterna avser produktion i Frankrike och Tyskland.

Stödet blir omkring 1,30 kronor per kilot
Anmälningarna i hela EU om intresse för ersättning för minskad mjölkproduktion når upp till
99 procent av potten. Därmed kan alla få det de ansökt om. EU-kommissionen avsatte 150
miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Syftet är att nå en bättre balans
mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stödet är 14 euro per 100 kilo mjölk vilket
motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo.
De producenter som har anmält intresse för att minska sin mjölkproduktion under sista
kvartalet 2016 kommer att kunna få stöd för hela den kvantitet de har anmält. De
sammanställningar som kommit in till EU-kommissionen har nämligen inte nått upp till det
tak på 1,07 miljoner ton som fastställts för EU totalt. Anmälningarna stannade på 99 procent
av denna kvantitet vilket betyder att det blir en andra anmälningsomgång för att fördela den
resterande procenten.

Tyskland och Frankrike satsar på största minskningen
I Sverige har mjölkproducenter anmält produktionsminskning på 18 954 ton. Den största
sammanlagda minskningen har producenter I Tyskland och Frankrike anmält. Tyska
producenter har anmält en minskning om 286 049 ton och franska producenter 181 398 ton.
Det motsvarar 27 respektive 17 procent av EUs totalt tillgängliga kvantitet på 1,07 miljoner
ton. Det är inte förvånande eftersom Tyskland och Frankrike är de EU-länder som har störst
mjölkproduktion.
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Figur 1. Anmäld produktionsminskning per medlemsland
Relaterar man istället minskningarna till den befintliga produktionen ser man att av de stora
producentländerna har Frankrike och Tyskland en hög planerad minskning av produktionen
medan den planerade neddragningen i Irland, Polen, Danmark och Nederländerna är mer
blygsam. Sverige hamnar i mitten med en planerad produktionsminskning på drygt 0,6
procent av årsproduktionen.

Figur 2. Anmälan om minskning av produktion i förhållande till årsproduktion
Totalt inom EU har 52 101 mjölkproducenter anmält att de tänker minska produktionen under
sista kvartalet 2016. Flest anmälningar har kommit in i Frankrike och Tyskland med 12 957
respektive 9 947 stycken. I Sverige har 495 mjölkproducenter anmält att de tänker minska
produktionen.
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Den genomsnittliga beräknade produktionsminskningen för hela EU är 20 ton per producent
som anmält intresse. I Sverige omfattar den genomsnittliga anmälan 38 ton. I Estland, Ungern
och Slovakien ligger de genomsnittliga anmälningarna om produktionsminskning på över 100
ton. I dessa länder är den genomsnittliga gården stor vilket har lett till att det är få gårdar som
har anmält intresse men anmälan från varje producent omfattar stora kvantiteter. I Tyskland
och Frankrike ligger de genomsnittliga anmälningarna på 29 respektive 14 ton. I gengäld har
de fått in ett mycket stort antal anmälningar om produktionsminskning.

Figur 3. Genomsnittlig ansökan i respektive medlemsland
Till den andra ansökningsomgången, som omfattar perioden oktober-december, finns det bara
10 miljoner kilo att fördela inom hela EU. Det motsvarar 1 procent av den ursprungliga
kvantiteten. Anmälningar om produktionsminskning under perioden november-januari ska vara
Jordbruksverket tillhanda senast den 12 oktober klockan 12.00.
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