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Information från kommittémöte för ägg och
fågelkött – 18 februari 2016
Från Sverige deltog Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksverket i mötet.
Fågelkött
Slakten av fågelkött ökade med 3,4 procent januari-november 2015. Det
genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har sjunkit sedan årsskiftet och
ligger under både förra årets prisnivå och genomsnittet för 2011-2015. Priset
uppgick vecka 5 till 177,83 €/100 kg vilket är 4 procent lägre än samma vecka
2014. Kommissionen menar att de sjunkande priserna kan ha många förklaringar,
bland annat ökar produktionen samtidigt som exporten minskat en aning.
Konkurrensen med griskött, där priserna är konkurrenskraftiga för tillfället,
nämndes också.
Under 2015 ökade importen i ton räknat med 3,1 procent jämfört med 2014. Cirka
90 procent av importen kom från Brasilien och Thailand. Importvärdet ökade
dock mer än kvantiteten så det är mer högvärdiga produkter som importeras.
Exporten i ton minskade med knappt 1 procent, medan den ökade i värde. De
största mottagarländerna är Sydafrika, Benin och Saudiarabien. Handelsbalansen
är alltjämt positiv och uppgick 2015 till 619 000 ton.
FR har haft 71 fall av fågelinfluensa fördelat på 8 olika departement, medan 15
departement berörs av restriktioner. Ett antal länder har helt stoppat importen av
fågelkött från Frankrike medan andra tillåter import från områden som inte
drabbats.
Ägg
EU:s genomsnittliga partipris på ägg klass A sjunker vanligtvis säsongsmässigt i
början av året och så även i år, men priset planar nu ut. Priserna är dock låga
jämfört med åren i närtid och i relation till samma period 2015 ligger
genomsnittspriset 9,3 procent lägre. Spannet mellan medlemsländerna är stort,
med SE i topp med ca 200 euro/100 kg och ES i botten med drygt 80 euro/100 kg.
Priserna på ägg i USA var rekordhöga under första halvåret 2015 på grund av
minskande produktion under utbrotten av fågelinfluensa. De senaste månaderna
har äggpriserna inledningsvis sjunkit kraftigt i samband med att produktionen
återhämtat sig, för att öka brant igen de senaste veckorna till en bra bit över EU:s
genomsnittliga äggpris.
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EU:s import av äggprodukter ökade med hela 34 procent 2015, det bör dock
påpekas att ökningen sker från låga nivåer. Importökningarna avser främst
högförädlade pulver- och albuminprodukter från Indien och Argentina. Importen
från Ukraina har ökat kraftigt till följd av nya tullfria importkvoter. Exporten
ökade 2015 med 21 procent. De största mottagarländerna är Japan, USA och
Schweiz. Både importen och exporten består främst av högförädlade
äggprodukter. EU har en stor nettoexport av ägg och äggprodukter och
handelsbalansen 2015 var den bästa sedan 1995, vilket till stor del beror på att
fågelinfluensan härjat USA.

Honung
Kommissionen gav en kort information om den rapportering om
honungsprogrammen som ska göras via ISAMM. Kommissionen poängterade
också att den budgetfördelning för honungsprogrammet som nyligen presenterats
är en indikation, eller en simulering utifrån rapporterade bikupor i de olika
medlemsländerna 2013. Det kan fortfarande ske omfördelningar.

