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Information från kommittémöte för mjölk
och mejeriprodukter – 9 februari 2017
Från Sverige deltog Eva Jirskog från Jordbruksverket i mötet.

1.1 Marknadssituationen
Mjölkinvägningen i EU ökade med 0,7 procent under årets första elva månader.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 33,0 euro/100 kg i
december 2016. De genomsnittliga priserna på skummjölkspulver och smör har
gått ner något de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger 24 procent högre och priset på smör 51 procent högre
än vid motsvarande tidpunkt 2016. Det genomsnittliga priset på
skummjölkspulver ligger på 205 euro/100 kilo och det genomsnittliga priset på
smör på 419 euro/100 kilo.
Interventionslagren av skummjölkspulver uppgick i slutet av december till
351 000 ton, medan 68 300 ton finns i privat lagring. Totalt ger detta 419 300 ton
skummjölkspulver i lager. I slutet av december fanns det 26 900 ton smör i privat
lagring.
De största lagren av skummjölkspulver finns i Frankrike, Tyskland och Belgien medan
de största lagren av smör finns i Nederländerna, Frankrike och Tyskland.
Under januari-november 2016 minskade exporten av skummjölkspulver från EU
med 17 procent. Exporten av ost från EU ökade med 13 procent och exporten av
smör/smörolja med 27 procent.
1.2 Frågor som kan gå till omröstning
1.2.1 Försäljning av skummjölkspulver från interventionslager
Inför denna anbudsomgång hade det inkommit anbud motsvarande 7 490 ton. Anbuden
varierade mellan 155 och 190 euro/100 kg. Kommissionen föreslog samtliga anbud
skulle avvisas.
Röstning: Kommissionens förslag röstades igenom.

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

Jordbruksverket

2017-02-13

1.3 Övriga frågor
1.3.1 Handelsöverenskommelse med Sydkorea
Kommissionen presenterade det handelsavtal som EU sedan 2011 har med
Sydkorea.
Sydkorea har en årlig mjölkproduktion på 2,14 miljoner ton (nummer 48 i
världen). Självförsörjningsgraden är 63 %. Produktionen av mjölk ökar med 1,1
procent per år medan efterfrågan ökar med 2,9 procent per år. Det innebär att
behovet av import ökar.
EU sänkte sina importtullar till noll för mjölkpulver och kondenserad mjölk i sex
steg. Importtullarna för övriga mjölkprodukter sattes till noll när avtalet trädde
ikraft.
Sydkorea har öppnat tullfria kvoter för de flesta mjölkprodukterna. För de
kvantiteter som importeras utöver kvot och för de produkter som inte omfattas av
kvoter sänker Sydkorea tullarna till noll under en period på 10-16 år från det att
avtalet slöts.

1.4 Skolprogrammen
1.4.1 Arbetsdokument om den slutliga fördelningen av medel till skolfruktsoch skolmjölksprogrammen för skolåret 2017/18
Kommissionen presenterade ett dokument med den slutliga fördelningen av
medel till medlemsländerna. Sverige har fått en tilldelning på 9 245 859 euro till
skolmjölksprogrammet för skolåret 2017/18. Sverige kommer inte att delta i
skolfruktsprogrammet under skolåret 2017/18.
1.4.2 Information om utgifterna i skolfruktsprogrammet
Kommissionen presenterade ett dokument med information om hur de
deltagande länderna har utnyttjat skolfruktsprogrammet under skolåret 2015/16.
1.4. Övrigt
Kommissionen informerade om att man arbetar med riktlinjer för det nya
skolprogrammet.
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