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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 20 juli 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU minskade med 1,1 procent under januari-maj 2017
jämfört med motsvarande period 2016. Kommissionen bedömer att produktionen
kommer att öka med 0,7 procent under 2017.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 32,9 euro/100 kg i
maj 2017. Det är 2,4 procent högre än genomsnittet för 2012-2016. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver har sjunkit de senaste veckorna
medan priset på smör har fortsatt att stiga till nya rekordnivåer. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver ligger 9 procent högre och priset på
smör 88 procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2016. Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver ligger på 186 euro/100 kilo och det genomsnittliga
priset på smör på 561 euro/100 kilo.
Under 2017 har 8 000 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick slutet av maj till 357 500 ton,
medan 37 600 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 395 100 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av maj fanns det ungefär 1 400 ton smör i
privat lagring.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Tyskland, Frankrike och Belgien medan
det största lagret av smör finns i Frankrike.
Under januari-maj 2017 minskade exporten från EU av smör och smörolja med
ungefär 25 procent. Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver från EU
ökade med 26 respektive 2 procent medan exporten av ost ökade med 8 procent.
Importen av smör och smörolja till EU minskade med 57 procent och importen
av ost med 21 procent under januari-maj 2017 .
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
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Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 120 ton. Anbuden
varierade mellan 168,01 och 175,00 euro/100 kg. Kommissionen föreslog att samtliga
anbud skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

1.3 Övriga frågor

Expertgrupp skolprogrammen
Analyser och kvalitetsutvärdering av mjölk och mjölkprodukter
Kommissionen tackade för de kommentarer som skickats in och meddelade att
genomförandeakten troligen kommer att röstas i september.
Skolprogrammet
Kommissionen presenterade ett dokument med svar på frågor som kommit från
medlemsländerna.

2(2)

