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Information från kommittémöte för griskött –
18 juni 2015
Från Sverige deltog Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i mötet.

1 Marknadssituationen
Slakten av gris ökade med 4,7 procent räknat i vikt första kvartalet 2015. Samtidigt ökade
slaktvikten per gris. Trots ökad slakt har priserna på slaktgrisar stigit en aning under våren, de
ligger emellertid fortfarande under senaste årens priskurvor. Situationen för
smågrisproducenterna är dyster med fallande priser. Prognosen för 2015 är att slakten hamnar
en knapp procent över 2014 års nivå.
Priserna på griskött i USA och Kanada har nyligen stigit till nivåer över EU-priset så EU:s
priser på griskött är konkurrenskraftiga på världsmarknaden, vilket påverkar exporten positiv.
Euron är svag i relation till viktiga valutor, däribland den kinesiska yenen, vilket också gynnar
EU:s export. Importen till EU januari-april ökade (från mycket låga nivåer) med drygt
6 procent och motsvarande procentuella ökning kan konstateras för den betydligt större
exporten. Den ryska marknadens frånfall har med råge kompenserats av ökad export till
länder i Asien.
Punkten om röstning av Lettlands protokoll II för klassning av slaktkroppar av gris ströks från
dagordningen då flera länder uppmärksammat att Lettlands ekvationer har en del brister som
måste rättas till.
Kommissionen hade satt samman ett dokument med nio tolkningar av vissa delar av
regelverket för ursprungsmärkning som gäller från och med 1 april 2015. Av detta dokument
framgår bland annat att kryddat och saltat kött (salthalt över viss gräns) inte omfattas av
reglerna om ursprungsmärkning. En annan förklaring är att kött från vildsvin ska märkas med
det land där djuret sköts. En tredje not slår fast att en produkt med kött av olika ursprung inte
får märkas enligt företagets försörjningspolicy, dvs. garderas med alla ursprung som brukar
förekomma, utan produkten ska märkas med de länder som faktiskt försörjt just den aktuella
produkten med kött.
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