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Information från kommittémöte för nötkött –
20 juni 2019
1. Marknadssituationen nötkött
Under 2018 var slakten inom EU 1,3 procent högre räknad i antal djur och 1,6
procent högre räknad i vikt i förhållande till 2017. Slakten av kvigor och kor
ökade med 7 respektive 1 procent räknat i antal djur. Under januari-mars
minskade slakten med 2 procent räknat i antal djur och med 1 procent räknat i
vikt. Det är främst slakten av djur 8-12 månader och av kor som minskar mest.
Slakten av kvigor har ökat.
Jämfört med ett år tillbaka är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag
lägre för alla kategorier. Priset för stutar har sjunkit mest jämfört med föregående
år, med 7 procent.
Den senaste månaden har priserna gått ner något för samtliga kategorier Inom
EU är avräkningspriserna på nötkött (kategori A/C/Z) som högst i Grekland,
Storbritannien och Italien och som lägst i Ungern och Lettland. Vecka 23 var det
genomsnittliga priset inom EU 361,3 euro/100 kg för ungtjurar och 296,0
euro/100 kg för kor.
Under januari-april ökade exporten med drygt 4 procent jämfört med januariapril 2018. Värdet på exporten var oförändrat.
Under januari-april 2019 minskade importen med 4 procent jämfört med januariapril 2018. Värdet av importen minskade med 7 procent
EU:s handelsbalans för januari-april 2019 är positiv med ett överskott på
127 000 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 143 miljoner
euro inkluderat handel av både kött och levande djur.
Under januari-april var Kina/ Hong Kong och USA de största importörerna av
nötkött på världsmarknaden. Kina importerade cirka 750 000 ton medan USA
importerade drygt 400 000 ton. Australien, Brasilien och USA var de största
exportörerna. De exporterade drygt 500 000 ton var under årets fyra första
månader.
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2. Frågor som kan gå till omröstning
2.1 Särskilt anpassningsstöd till nötsektorn på Irland
Kommissionen presenterade ett förslag till genomförandeförordning om
exceptionellt anpassningsstöd till nötköttsproducenter på Irland. Kommissionen
motiverar förslaget med att Irland har en stor och exportberoende nötsektor. En
stor den av produktionen sker i små företag. Drygt 80 procent av produktionen
exporteras och cirka hälften av exporten går till Storbritannien. Brexit kommer
därför att ha en stor inverkan på Irland.
Stödet omfattar 50 000 000 euro och Irland kan medfinansiera med motsvarande
summa. Stödet ska syfta till att minska produktionen eller omstrukturera
nötköttssektorn och ett eller flera av följande mål; införa kvalitetsprogram, öka
diversifieringen på marknaden samt skydda och förbättra producenternas
hållbarhet vad gäller miljö, klimat och ekonomi. Stödet ska betalas ut senast 31
maj 2020.
Flera länder menade att det inte är någon kris i nötsektorn på Irland. De undrade
också om andra länder och produkter kan komma att omfattas av stöd senare.
Kommissionen svarade att man har gjort en djup analys av alla sektorer med
anledning av Brexit. I analysen framkom att nötsektorn på Irland är särskilt
sårbar. Kommissionen menade att det är ett framtida hot som måste tacklas innan
det sprider sig till andra länder.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.
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