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Information från kommittémöte för nötkött –
20 oktober 2016
Från Sverige deltog Arne Andersson från Jordbruksverket i mötet.
2.1 Marknadssituationen
Under januari-juli 2016 ökade slakten inom EU med 2,5 procent i antal djur och
med 2,1 procent i vikt. Det var slakten av kor (+6 %) och kvigor (+5 %) som
ökade mest, medan slakt av handjur och stutar minskar.
Jämfört med ett år tillbaka är priserna idag lägre i EU-28 för alla kategorier
(totalt tolv priser, varav sex rör levande djur och sex rör slakt) nötkött och
levande, även kategori Z som tidigare legat över. De genomsnittliga priserna har
sjunkit något den senaste månaden för de flesta kategorierna, särskilt för
tjurkalvar av mjölkras. Avräkningspriserna på nötkött är högst i Sverige,
Storbritannien och Grekland medan de är lägst i Lettland och Ungern.
Exporten av nötkött och levande djur ökade med 19 procent under januariaugusti. Exporten, till Turkiet ökade med 35 procent under de åtta månaderna.
Importen har ökat med 3 procent under samma period. Det är främst import från
Brasilien, Uruguay och Argentina som ökar, medan importen från USA har
minskat.
2.2 Frågor som kan gå till omröstning
2.2.1 Öppnande och administration av importkvoter
Kommissionen har distribuerat ett arbetsdokument om ändring av förordningarna
431/2008 och 593/2013. DG AGRI hade inte hunnit få fram godkännandet för
omröstning i tid för dagens möte, så omröstning blir nästa möte.

2.3 Övriga frågor
Information om situation med Lumpy Skin Disease inom EU.
Sjukdomen har spridit sig från södra Afrika, till EU via Turkiet. Nu finns den i
flera länder på Balkan, bl.a. Grekland, Bulgarien, FYR Makedonien, Albanien.
Vaccination och utslaktning är effektivt och man har skapat zoner för
vaccination och förflyttningsrestriktioner i de drabbade områdena. Köttet är inte
farligt och sjukdomen kan inte spridas till människa, men utslaktade djur
destrueras.
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