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Information från kommittémöte för mjölk och
mejeriprodukter – 18 februari 2016
Från Sverige deltog Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i mötet.

Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 2,2 procent under januari-november 2015. NL, IE
och DE står för omkring två tredjedelar av produktionsökningen. Produktionen av
skummjölkspulver och smör ökar mest medan produktionen av helmjölkspulver och
dryckesmjölk minskar mest.
Avräkningspriserna på mjölk är relativt stabila på en låg nivå. Det genomsnittliga
avräkningspriset inom EU var 29,8 euro/100 kg i januari vilket är i nivå med de priser
som rådde 2002-2007. Priserna på skummjölkspulver och smör har gått ner något de
senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger nu strax under
interventionsprisnivån. Produktpriserna på världsmarknaden har återhämtat sig en
aning de senaste veckorna. Interventionslagren av skummjölkspulver uppgår nu till
cirka 48 000 ton, medan omkring 33 000 ton lagras med stöd för privat lagring. Därtill
finns 57 000 ton smör i privat lagring.
Under 2015 minskade importen av smör och ost till EU. Importen av pulver är minimal i
sammanhanget. Under 2015 ökade exporten av smör och smörolja samt skummjölkspulver
från EU, medan exporten av helmjölkspulver var oförändrad och exporten av ost minskade
en aning. EU är den klart största exportören av skummjölkspulver och ost på VM.
Flera länder framförde önskemål om fler kraftfulla och riktade åtgärder för att stödja EU:s
mjölksektor samt en ökad budget för detta. De lagringsprogram som är ikraft och de
nationella stöd som betalats ut tidigare räcker uppenbarligen inte till. Kommissionen menar
dock att det är läge att ha is i magen tills jordbruksministrarna träffas den 25 februari, och
förhoppningsvis kan beslut om fler eventuella åtgärder tas då de åter träffas i mitten av mars.
De åtgärder som redan vidtagits har sannolikt gett viss effekt, men de är uppenbarligen inte
tillräckliga. Å andra sidan anser kommissionen att EU-marknaden måste anpassa sig till den
nya globala situationen som bland annat innebär en ökad produktion på världsmarknaden
samt att Nya Zeeland ökar sin export. En ökad produktion inom EU som inte finner
avsättning till priser som täcker kostnaderna är inte lösning på problemen.

Övriga frågor
Kommissionen informerade om att den förordning (225/2016) som fördelar ut icke
utnyttjade kvantiteter i systemet för stöd till privat lagring av ost nu publicerats. SE är
ett av de länder som visat intresse för ökad tilldelning och fick 2 126 av 68 123 ton.
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