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Information från kommittémöte för
fågelkött, ägg och honung – 23 maj 2019
1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel inom EU ökade med 4,7 procent under 2018 jämfört med
2017. Under januari – februari ökade slakter med nästan 5 procent jämfört med
motsvarande period 2018.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit relativt stabilt de
senaste veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 19 till
189,2 euro/100 kg. Priset är i nivå med motsvarande vecka 2018.
Under januari-mars 2019 var exporten 12 procent högre än under motsvarande
period 2018. Värdet på exporten var 9 procent högre.
Under januari-mars 2019 var importen 13 procent högre än under januari-mars
2018. Värdet på importen var 10 procent högre. Cirka 75 procent av importen
kom från Brasilien och Thailand.
EU:s handelsbalans under de tre första månaderna är positivt med ett överskott
på 244 800 ton slaktvikt medan värdet visade ett underskott på 20 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har gått ner något de senaste
veckorna. Vecka 19 låg det genomsnittliga priset på 120,1 euro/100 kilo. Det är
1,5 procent lägre än samma vecka föregående år.
Under januari-mars 2019 var exporten 30 högre än under januari-mars 2018.
Värdet av exporten ökade med 7 procent.
Under januari-mars 2019 var importen 58 lägre än under motsvarande period
2018. Värdet på importen minskade med 32 procent.
EU:s handelsbalans för äggprodukter under januari-mars var positiv och
motsvarar ett överskott på 59 800 ton till ett värde av 55,4 miljoner euro.

2. Honung
2.1 Nationella honungsprogrammen
Kommissionen presenterade ett genomförandebeslut med godkännande av
medlemsländernas honungsprogram för perioden 2020-2022.
Den totala budgeten för perioden är 40 miljoner euro/år. Sveriges andel av
budgeten är 330 857 euro/år.
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Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

3. Marknadstransparens
Kommissionen presenterade sitt förslag till utökad prisrapportering. Förslaget
har diskuterats i den horisontella kommittén.
Förslaget finns publicerat på kommissionens hemsida och det finns möjlighet att
skicka in kommentarer till kommissionen.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5108370_en
Kommissionens förslag innebär att fler produkter ska prisrapporteras och att
flera led i kedjan ska rapportera. Enligt förslaget ska livsmedelsindustrin och
detaljhandeln rapportera inköpspriser på ett antal produkter.
Veckovisa rapporteringar
Kött försäljningspris från slakteri eller styckningsanläggning:









Nöt – bakkvart (och återskapade från styckningsdetaljer)
Nöt – framkvart (och återskapade från styckningsdetaljer)
Nöt – färs
Gris – kotlettrad
Gris – sidfläsk
Gris – bog
Gris – skinka
Gris - färs

Kött uppköpspris livsmedelsindustri och detaljhandel:
 Nöt – färs
 Gris – färs
Mjölk försäljningspris mejeri:
 Grädde
 Dryckesmjölk
 ”Fat filled powder”
Mjölk – uppköpspris livsmedelsindustri och detaljhandel:
 Smör
 Ost
Ägg – försäljningspris packeri:
 Burhöns (genomsnitt för L och M)
 Frigående inomhus (genomsnitt för L och M)
 Frigående utomhus (genomsnitt för L och M)
 Ekologiska (genomsnitt för L och M)
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Fågel – försäljningspris slakteri:
 Filé
 Lår
Fågel - uppköpspris detaljhandel:
 Hel kyckling
 Filé
Månadsvis rapportering




Avräkningspris ekologisk mjölk
Nötkött – avräkningspris ekologiskt kött
Fågelkött – avräkningspris ekologisk kyckling

Övrigt
Mjölk:
Invägning av ekologisk mjölk (månadsvis)
Produktion av fettfyllt mjölkpulver (månadsvis)
Ägg:
Månadsvis produktion per produktionssystem (bur, frigående inne, frigående ute, eko)
Kött:
Veckovis rapportering av slakt (antal och vikt) och klassificering för nöt och gris
(konventionell och ekologisk)
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