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Information från kommittémöte för mjölk och
mejeriprodukter – 23 juni 2016
Från Sverige deltog Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i mötet.

Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 5,6 procent under årets första fyra månader. I SE,
PT och HR sjönk invägningen under denna period medan den steg i varierande grad i
övriga medlemsstater. Under april månad steg invägningen bara med 1,7 procent, och i
en växande skara medlemsstater sjönk den till och med, nämligen i IE, UK, PT, ES,
FR, SE, SK och HR. Produktionen av mejeriprodukter steg under årets första fyra
månader, ökningen var störst för skummjölkspulver med +18,2 procent.
Kommissionens prognos för mjölkinvägningen på helåret är att den kommer att öka
med 1,4 procent jämfört med 2015.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk var 4 procent lägre i april 2016 än
samma månad året innan och landade på 27,27 euro/100 kg. Den enda medlemsstat där
priset i april i år var högre än i april 2015 är FI, den största negativa prisskillnaden
återfinns i IE, som ju också haft den största produktionsökningen. Priserna på
skummjölkspulver har varit relativt stabila de senaste veckorna medan smörpriserna
stigit relativt kraftigt, båda prisnivåerna är dock lägre än under motsvarande period
2015. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger nu på 170 euro/100 kilo
och det genomsnittliga priset på smör på 281 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver som köpts upp till fast pris uppgick den 26
juni till 218 000 ton, medan 78 525 ton hittills lagrats med stöd för privat lagring.
Totalt ger detta nästan 300 000 ton skummjölkspulver i lager. Därtill finns cirka
90 000 ton smör i privat lagring.
Under januari-april 2016 sjönk exporten av skummjölkspulver från EU med 8 procent.
Interventionssystemen håller uppe den interna prisnivån, vilket också gör att EU:s
konkurrenskraft på världsmarknaden mattas. Exporten av ost från EU har dock ökat i år. Den
kinesiska importen av mejeriprodukter ökar nu, bland annat av flytande mjölkprodukter. Av
EU-länderna är det DE och FR som exporteras mest flytande mjölkprodukter till Kina. Nya
Zeeland och Australien har haft en sjunkande mjölkinvägning sett till perioden juni 2015april 2016. Minskningen är 1,8 procent i Nya Zeeland och 1,2 procent i Australien. Den
amerikanska invägningen har samtidigt ökat med 1,7 procent.

Frågor som kan gå till omröstning
Vid detta möte hade anbud på intervention av skummjölkspulver kommit in i ett spann
från 167,90 till 169,80 euro/100 kg, varav det högsta beloppet sammanfaller med nivån
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för inköp till fast pris. Den totala kvantiteten uppgick till 15 126 ton. Detta är lite
mindre än hälften av den kvantitet som accepterades för två veckor sedan. Inom kort
kommer det beslutas att höja interventionstaket för inköp till fast pris så det blir ingen
mer anbudsomgång på ett tag.
Röstning: Förslaget röstades igenom.
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