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

1. Marknadssituationen
Fågelkött
Slakten av matfågel ökade med 1,9 procent januari-mars 2017.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har stigit den senaste
månaden med knappt 1 procent. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 23 till
182,6 €/100 kg. Priset ligger lägre än genomsnittet för 2012-2016.
Under januari-april 2017 minskade importen i ton räknat, med 5,3 procent
jämfört med motsvarande period 2016. Nästan 90 procent av importen kom från
Brasilien och Thailand. Exporten i ton minskade med 2,8 procent. De största
mottagarländerna är Hong Kong, Ukraina och Saudiarabien. Handelsbalansen är
positiv och uppgick under januari-april 2017 till 206 500 ton. Mätt i värde är
handelsbalansen negativ. Importvärdet var 119,4 miljoner euro högre än
exportvärdet.
Ägg
De senaste veckorna har det genomsnittliga priset på ägg inom EU sjunkit.
Vecka 23 låg det genomsnittliga priset på 120,9 euro/100 kilo, vilket trots allt är
ungefär 14 procent högre än motsvarande vecka 2016. Det genomsnittliga priset
på ägg är högre än under motsvarande vecka 2016 men lägre än genomsnittet för
2012-2016. Priserna på ägg i USA var rekordhöga under första halvåret 2015 på
grund av minskande produktion under utbrotten av fågelinfluensa men eftersom
produktionen har kommit igång igen under 2016 föll tillbaka kraftigt.
EU:s import av äggprodukter minskade med ungefär 24 procent under januariapril 2017 i jämförelse med föregående år. Cirka 72 procent av importen kom
från USA. Exporten under januari-april minskade med 1 procent jämfört med
motsvarande period 2016. Drygt 40 procent av exporten gick till Schweiz och
Japan. EU har alltjämt en stor nettoexport av ägg och äggprodukter och under
januari-april 2017 uppgick den till 76 800 ton. Exportvärdet var 77 miljoner euro
högre än importvärdet. På grund av fallande priser på albumin, som bland annat
exporteras till Japan, har exportvärdet sjunkit.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2017-06-28

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 kyckling, som i
sin tur används för att få fram genomsnittliga partipriser. En nyhet är att
referensperioden som används i beräkningen blir de senaste tre åren istället för
ett år längre tillbaka i tiden. Det nya systemet införs för att kunna presentera mer
korrekta genomsnittspriser.
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