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

1 Marknadssituationen
Slakten av gris minskade med 1,3 procent i antal grisar och med 0,5 procent i
vikt under januari-mars 2017 jämfört med samma period föregående år.
Efterfrågan på griskött är högt vilket medför höga köttpriser inom EU. En
anledning till den höga efterfrågan kan tänkas vara bra väder inom Europa.
Vecka 23 låg det genomsnittliga priset inom EU på 177 euro/100 kg (klass E).
Snittpriset för slaktgrisar ligger 18 procent högre än motsvarande vecka 2016
och har stigit med ungefär 2 procent den senaste månaden. Priset på smågrisar
har sjunkit med 2 procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på
smågrisar vecka 23 var 58 euro/styck, vilket är 39 procent högre än motsvarande
vecka föregående år.
Importen till EU under januari-april 2017 ökade med 9 procent. Cirka 64 procent
av importen kom från Schweiz. Exporten minskade med 3 procent under samma
period. Cirka 40 procent av exporten gick till Kina. Nettoexporten var 1 287 400
ton under januari-april 2017. Kommissionen menar att den minskande exporten
beror på att stora aktörer som USA och Kanada har kunnat ta marknadsandelar
på gemensamma marknader, då priserna inom EU har varit höga. Exempelvis har
exporten till Kina minskat med 17 procent under januari-april i jämförelse mot
samma period föregående år.

2. Frågor som kan gå till omröstning
3. Övriga frågor
3.1 Nya beräkningskoefficienter
Kommissionen meddelade att det införs ett nytt system för att beräkna de
koefficienter som används för att beräkna mängden slaktad vikt, som i sin tur
används för att få fram genomsnittliga avräkningspriser. En nyhet är att
referensperioden som används i beräkningen blir de senaste tre åren istället för
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ett år längre tillbaka i tiden. Det nya systemet införs för att kunna presentera mer
korrekta genomsnittspriser.
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