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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 19 oktober 2017
Från Sverige deltog Arne Bergh från Jordbruksverket i mötet.

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med 1,3 procent under januari-augusti 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit stabilt den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 40 till 181,44 EUR/100 kg.
Priset ligger 3,7 procent högre än motsvarande vecka 2016.
Under januari-augusti ökade exporten med 2,1 procent i jämförelse mot
föregående år. Detta motsvarar en ökning på 7,3 miljoner EUR. Procentuellt sett
är det exporten till Gabon och Ghana som har ökat mest medan Sydafrika och
Ryssland har minskat mest. Kommissionen meddelar att man ser en ökande
konkurrens från Brasilien på flera marknader. I dagsläget utgör Kina, Hong
Kong och Ukraina de största marknaderna.
Under januari-augusti 2017 minskade importen till EU i ton räknat, med 10,7
procent jämfört med motsvarande period 2016. Detta motsvarar ett värde på 97
miljoner EUR. Procentuellt sett har importen från Chile och Brasilien minskat
mest medan den har ökat som mest för Ukraina och Kina. I dagsläget är Brasilien
och Thailand de länder som EU importerar mest från.
EU:s handelsbalans är positiv och under januari-augusti 2017 fanns ett överskott
på 511 000 ton. Mätt i ekonomiskt värde är handelsbalansen dock negativ, vilket
motsvarar ett underskott på 104 miljoner EUR.
Ägg
Under de senaste veckorna har det genomsnittliga priset på ägg inom EU stigit
och är 42,2 procent högre än samma vecka föregående år. Vecka 40 låg det
genomsnittliga priset på 157,73 EUR/100 kilo. Priset är nu över det
genomsnittliga priset för 2012-2016.
Exporten under januari-augusti minskade med drygt 10 procent jämfört med
motsvarande period 2016. Detta motsvarar ett värde på 43,3 miljoner EUR.
Procentuellt sett har exporten till Thailand och Sydkorea ökat mest medan Hong
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Kong och Förenade Arabemiraten har minskat mest. I dagsläget är Japan och
Schweiz de största marknaderna för EU.
EU:s import av äggprodukter minskade med ungefär 5,6 procent under januariaugusti 2017 i jämförelse med föregående år. Detta motsvarar ett värde på 4,8
miljoner EUR. Procentuellt sett har importen från Ukraina minskat mest medan
Albanien och Schweiz har ökat mest. I dagsläget är det USA och Argentina som
exporterar mest till EU.
EU:s handelsbalans för äggprodukter är positiv och motsvarar ett överskott på
132 000 ton.
Kommissionen meddelar att de i dagsläget arbetar på ett dokument för att
behandla fågelinfluensa baserat på metoder tillämpade i Frankrike. Dokumentet
är i dagsläget inte redo för att diskuteras men kommissionens förhoppning är att
ett utkast skall finnas tillgängligt till nästa möte.
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