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Information från kommittémöte för ägg och
fågelkött – 21 januari 2016
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3 procent under januari-oktober 2015. Det
genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit relativt stabilt de senaste
veckorna och ligger under både förra årets prisnivå och det genomsnittliga priset
för 2011-2015. Priset uppgick vecka 1 till 180,7 €/100 kg.
Under januari-november ökade importen i ton räknat med drygt 1 procent jämfört
med motsvarande period 2014. Cirka 90 procent av importen kom från Brasilien
och Thailand. Importvärdet ökade dock mer än kvantiteten, vilket indikerar att det
är mer högvärdiga produkter som importeras. Exporten i ton minskade med
knappt 2 procent under januari-november jämfört med samma period 2014,
medan den ökade i värde. De största mottagarländerna är Sydafrika, Benin och
Saudiarabien. Handelsbalansen är alltjämt positiv och uppgick under januarinovember 569 800 ton.
Frankrike har haft 69 fall av fågelinfluensa fördelat på 12 olika departement. Ett
antal länder har helt stoppat importen av fågelkött från Frankrike.
Utbrotten av fågelinfluensa i USA, som innebar utslaktning av nästan 50 miljoner
fåglar har påverkat både världsmarknaden och USA:s inre marknad för ägg och
fågelkött. Efter en längre period utan några nya fall började priserna i USA sjunka
nu till följd av att produktionen ökar igen. Nyligen konstaterades dock ett nytt fall
av fågelinfluensa på en kalkonfarm i Indiana..
Ägg
De senaste veckorna har det genomsnittliga priset inom EU varit stabilt. Vecka 1
låg det genomsnittliga priset inom EU på 127,9 euro/100 kg, och detta är 5,6
procent lägre med genomsnittet för åren 2011-2015. Priserna på ägg i USA var
rekordhöga under första halvåret 2015 på grund av minskande produktion under
utbrotten av fågelinfluensa. De senaste månaderna har priserna sjunkit kraftigt i
samband med att produktionen återhämtar sig och ligger nu i nivå med det
genomsnittliga EU-priset.
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EU:s import av äggprodukter ökade med hela 37 procent januari-november 2015,
det bör dock påpekas att ökningen sker från låga nivåer. Importökningarna avser
främst högförädlade pulver- och albuminprodukter från Indien och Argentina.
Importen från Ukraina har ökat kraftigt till följd av nya tullfria importkvoter.
Exporten ökade under januari-november med 18 procent. De största
mottagarländerna är Japan, USA och Schweiz. Både importen och exporten består
främst av högförädlade äggprodukter. Nettoexporten under januari-november var
236 100 ton. Importen uppgår endast till 7 procent av exporten.

2. Övriga frågor
3. Honung
Kommissionen informerade om utgifterna inom honungsprogrammet.

