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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 22 juni 2017
Från Sverige deltog Arne Bergh och Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i
mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU minskade med 1,5 procent under januari-april 2017
jämfört med motsvarande period 2016.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,2 euro/100 kg i
april 2017. Det är 21 procent högre än i mars 2016. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver har varit stabilt under april och börjat stiga sedan maj medan
priset på smör har fortsatt att stiga till nya rekordnivåer. Det genomsnittliga
priset på skummjölkspulver ligger 15 procent högre och priset på smör 81
procent högre än vid motsvarande tidpunkt 2016. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger på 194 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på
smör på 499 euro/100 kilo.
Under 2017 har 7 900 ton skummjölkspulver sålts till intervention.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick sedan mitten av maj till
352 400 ton, medan 51 900 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 404 300 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av april 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-april 2017 minskade exporten från EU av smör med ungefär 28
procent. Exporten av skummjölkspulver och helmjölkspulver från EU ökade med
13 respektive 6 procent medan exporten av ost ökade med 7 procent.
Importen av smör till EU minskade med 64 procent och importen av ost med 21
procent under första kvartalet 2017 .
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 1 340 ton. Anbuden
varierade mellan 138,00 och 185,00 euro/100 kg. Kommissionen föreslog att ett anbud
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om 100 ton till priset 185,00 euro/100 kg bör accepteras. En del länder var dock oroade
över att detta kan störa marknaden för skummjölkspulver, då anbudspriset ligger under
marknadspriset. Kommissionen motiverade sitt förslag med att de ser en ökande
pristrend för skummjölkspulver och tror inte att denna volym kommer påverka
marknaden märkbart. Det är viktigt att sälja ut lager när tillfälle ges, 185,00 euro/100
kg är dessutom högre än det genomsnittliga marknadspriset i fler EU-länder.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

1.3 Övriga frågor

2. Expertgrupp skolprogrammen
2.1 Presentation av nya skolprogrammet
Kommissionen presenterade en litteraturstudie som har gjorts om initiativ för att öka
konsumtionen av frukt & grönsaker och hur detta kan förändra matvanor hos barn.
Studien är baserad på 16 rapporter som inkluderar 25 medlemsländer. Studien visar i
grova drag på att det går att förändra barns matvanor till viss del och kommissionen
kommer att fortsätta studera ämnet i framtiden.
2.2 Skolfruktsprogrammet
Kommissionen presenterade en budget för de kompletterande åtgärder som finns
planerade i dagsläget. Sverige deltar inte i programmet. Kommissionen informerade
om att förslag till kompletterande åtgärder inom skolfruktsprogrammet ska lämnas in
senast 1 augusti i år.
2.3 Skolprogrammet
Fortsatt diskussion och klargörande av regler för införande av det nya
skolprogrammet. Kommissionen förklarade att detta är det sista tillfället för
medlemsländerna att ställa frågor till beslutet.
De flesta frågorna rörde tolkning av regler samt vilket manövreringutrymme som
finns tillgängligt i olika sammanhang. Kommissionen menade att det inte går att
ge några enkla svar på alla detaljfrågor utan att man måste göra bedömningar
från fall till fall.
Kommissionen kommer att besvara medlemsländernas frågor i ett dokument som
då kommer göras tillgängligt medlemsländerna.
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