Information från spannmålskommittén den 28 september.
Sammanfattning:


Marknadsinformation



Diskussion om regler för import av sorghum och majs till Spanien och
Portugal.

1, 2, 3. Marknadssituationen för spannmål, oljeväxter, proteingrödor, ris samt
information om väderlekssituation
Prognoser
IGC ökade i sin septemberprognos (KOM kompletterade materialet med denna information
efter kommittémötet) upp produktionen av vete och majs för 2017/18. Prognosen innebär
trots viss ökning av konsumtionssiffrorna att slutlagren ökar något jämfört med tidigare
prognos. För vete är det bland annat högre skörd än tidigare förväntningar i Frankrike,
Canada och Ryssland som ligger bakom ökningarna i prognosen.
Totalt sett ligger prognosen för veteproduktionen någon procent under föregående års skörd.
USA och Australien väntas få 25% respektive 40% lägre skördar än föregående år.
Majsprognosen ligger ca 5% under föregående år, men skillnaderna på landsnivå är
betydligt mindre än för vetet.
USDA har ökande slutlager för vete och minskande för majs jämfört med 2016 i sina
septemberrapporter.
Spannmålsmarknaderna
USA har exporterat mycket mindre majs och sorghum och mera sojabönor så långt i år.
Grödorna i USA har bra förutsättningar men man ligger för tillfället lite efter
femårsmedeltalet i skördetakt på majs.
Marknaden för spannmål i EU påverkas av torka i söder och väta i norr.
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I Australien har man större arealer men 30-40% lägre skördar och priserna är inte
konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Argentina har stora problem med den nya sådden
och ca 1/3 av arealen är påverkad av blöt väderlek,
Vetepriserna ökar framförallt i USA men även svartahavsvete och EU-vete har ökat i pris.
Argentina har just nu det lägsta vetepriset.
På Chicago-börsen har investerarna flyttat om sina positioner och är nu tungt nettokorta för
vete. För majs har investerarna gått mot nettolånga positioner.
EU är fortfarande nettoexportör av spannmål. Nettoexporten ligger så långt på ca 2 miljoner
ton mot dryga 6 miljoner vid samma tidpunkt föregående år.
EU-Balansen 2017/18
Produktionen av spannmål beräknas ligga under föregående år främst på grund av minskande
areler och viss påverkan av dåliga väderförutsättningar.
Stor ökninga av vete- och majsproduktion i SE men minskande korn beskrivs, mer spannmål
väntas gå till djurfoder.
FI undrar om eventuell ryskt fraktstöd och hur det stämmer med WTO. Hur påverkar detta
balansen – borde EUs export justeras ned? KOM drar slutsatsen att fraktkostnadernas ökning
inte i första hand beror på efterfrågan på spannmålstransporter men ska fundera på om de ser
någon påverkan på prognosen.
Oljeväxter
 Produktionen av oljeväxter i världen ligger på rekordnivåer.
 Produktionen av sojabönor antas minska något men ligger fortfarande på rekordnivå.
 Canada backar när det gäller rapsproduktion men totala rapsproduktionen i globalt
ligger på rekordnivåer
 Priserna på oljeväxter har haft måttliga variationer senaste månaden.
 Marknaden för vegetabilisk olja är ganska tight när det gäller rapsolja.

Importen av raps ökade 2016/17 (37% jämfört med tidigare år) på grund av den låga skörden
i EU. Rapsimporten kom främst från Australien. EU är nettoexportör av ärter och bönor
medan lupiner fortfarande importeras. .Handeln med proteingrödor omfattar tre kontinenter
I EU ökar arealerna med oljeväxter ca 6% till 2017/18 och produktionen med väntas 9%
jämfört med femårsmedeltalet och sojabönor står för de största ökningarna.
Proteingrödorna ökar med 50 – 60% både i produktion och arealer jämfört med
femårsmedeltalet.
Väderförhållandena
Stora delar av EU har under sommaren utsatts för extremväderlek. Danmark, Baltikum,
Finland, Storbritannien, Irland och delar av Polen har liksom Sverige fått rikliga regn medan
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Spanien, Italien och delar av Frankrike haft mycket torr väderlek. Sydöstra EU och har haft
det extremt varmt. JRCs data visar att skörden påverkats av vätan i Sverige och delar av
Baltikum och att grödorna i Spanien, Portugal och Ukraina sannolikt påverkats av torkan.
Flera länder vill påpeka att de har större problem än vad JRCs kartor visar.
Ris
Risexporten från EU ökar med ca 15%. Balansen för EU lämnas oförändrad och kommer
inte att justeras förrän man får in ny COMEXT-data.
Arealerna som odlas med ris minskar något i EU men Indica ökar något.
Trots ökande export och minskande import så är lagren ganska stabila i EU. EU har en viss
överproduktion som håller priserna nere.
KOM berättar att expertgruppen ska handla om internationell handel, KOM har ett projekt i
Kambodja och hoppas komma hem med en del intressant material där ifrån.

4. Ukraina - handelsåtgärder
Utöver de tullkvoter som Ukraina erhållit i associationsavtalet med EU (tillämpas sedan
2016) har rådet beslutat om att ge ytterligare handelsförmåner under de kommande tre åren.
Detta görs mot bakgrund av den besvärliga situationen i Ukraina. Importtullkvoterna utan
tull till EU är för spannmål: majs 625 000 ton, korn 325 000 ton, vete 65 000 ton samt havre
4 000 ton.
KOM förklarar man bara gjort en liten ändring förslaget. Reglerna ska börja gälla första
januari 2018 och kommer att sträcka sig tre år framåt. Det är i stort sett samma regler som
tidigare men texten ändras så att man förstår att produkten kommer att övervakas utifrån
KN-nummer.
KOM påpekar att detta är en temporär åtgärd.
Några MS anser att utökade kvoter kan skada den inhemska produktionen. Kommissionen
påminner om att denna ändring är i linje med redan fattade beslut.
Röstning i frågan inte är aktuellt förrän i slutet av oktober.

5. Ländernas rapportering av marknadsdata
Enligt förordning 2017/1183 och 2017/1185 ska medlemsländerna regelbundet rapportera
olika data avseende priser, produktion, lager mm. Kommissionen ska troligen informera om
hur systemet har fungerat hittills sedan denna nygamla rapportering trädde i kraft i april
2017.

3(4)

Jordbruksverket

2017-09-27

Dnr: 3.5.21-00061/17

Tidigare har man beslutat om notifieringar för oljeväxter och proteingrödor men något system
för rapporterna har inte funnits. Under oktober öppnas rapportering av priser på raps, solros,
sojabönor, foderärter och bönor.

6. Import av sorghum till Spanien
I enlighet med Spaniens anslutningsakt kan landet importera både majs och sorghum till
nedsatt tull inom fastställda tullkvoter (WTO-kvot på 2 miljoner ton majs och 0,3 miljoner
ton sorghum). Importen av sorghum till Spanien har, sedan tullar infördes i
augusti/september för majs och sorghum, avtagit och för att respektera WTO-åtagandet
föreslår kommissionen (delegerad förordning) att reducera nuvarande tull till noll. Tullnivån
för sorghum är densamma som för majs, vilket inte är helt korrekt i dagsläget då priset för
majs på världsmarknadspriset är lägre än priset på sorghum.
KOM underströk att det inte kommer att finnas någon retroaktivitet i förslaget. KOM följer upp
kvantiteterna som importeras
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