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Information från kommittémöte och expertgrupp för 

frukt och grönt – 21 september 2022 

Kommittén 

1 Röstning om ändring av förordning 2017/892 

Gäller återtag från marknaden för gratis utdelning av frukt och grönsaker inom 

ramen för regelverket för producentorganisationer.  

Förslaget antogs vid röstning.  

2 Översyn av regelverket för handelsnormer frukt och 

grönt 

Information och diskussion om kommissionens översyn av handelsnormerna för 

frukt och grönt.  

3 Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades. 

Expertgruppen 

1 Marknadssituationen i sektorn för frukt och grönt 

Kommissionen presenterade den aktuella marknadssituationen för sektorn för frukt 

och grönt. Sektorn påverkas givetvis fortsatt, såsom flera andra sektorer, av höga 

kostnader på insatsvaror vilket bland annat bidragit till förseningar för 

investeringar och kommersiell verksamhet, påverkade exportmöjligheter och 

störningar i försörjningskedjan. Vissa odlare planerar att byta till mindre 

energikrävande grödor alternativt att avbryta odlingen helt. Dessutom har kallt 

väder i april och extrem hetta och torka under sommaren påverkat odlingen av 

framför allt färska grönsaker. 

Persikor och nektariner: förra året blev skörden i EU låg på grund av dåligt väder, 

nu är situationen omvänd. Skörden är tillbaks på samma nivå som 2020. Priserna är 

höga jämfört med förra säsongen. Förlängt sommarväder under hösten i 

kombination med att turismen åter tagit fart har bidragit till en ökad konsumtion.  

Äpplen: skörden för innevarande säsong, som slutar i augusti, ser ut att bli bra 

skördemässigt, och beräknas uppgå till 12 miljoner ton. Överlag är prisläget bra, 
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dock lägre än förra året. Säsongen 22/23 som precis börjat, tros uppgå till en 

likande siffra som den förra. Speciellt i Polen väntas en stor skörd. Dock kan det 

torra vädret under sommaren påverka skördenivån negativt. Större mängd äpplen 

kan gå till bearbetning. Exporten till Egypten och Indien har ökat starkt samtidigt 

som exporten till UK har minskat.  

Apelsiner: priserna innevarande säsong, som slutar i oktober, har varit höga. Dåligt 

väder på Sicilien bidrog till en lägre skörd än normalt. Importen har ökade något på 

grund av hög import från Sydafrika under oktober månad. Importen från Egypten 

har varit relativt låg. Importen från länder söder om Sahara påverkas av nya 

fytosanitära krav med anledning av skadegörare (false codling moth).  

Tomater: marknaden för färska tomater har präglats av höga priser sedan början av 

året, nu ses dock en nedåtgående trend. Produktionen av tomater till bearbetning 

uppskattas minska med 14 % jämfört med förra året, vilket beror av torka i Spanien 

och norra Italien. Produktionen i Spanien kan komma att minska ytterligare 

beroende av sommarens torka.  

Spanien, Italien och Polen presenterade därefter sina respektive 

marknadssituationer.  

Spanien 

Produktionen av citrusfrukter förutses bli lägre än föregående år på grund av 

extrema väderförhållanden. Odlingarna har påverkats av extrem frost i april, regn, 

torka och höga temperaturer. Produktionen av stenfrukt förväntas bli 30 % lägre än 

förra året och 38 % lägre än de medelvärdet för de senaste fem åren. Spanien är 

EU:s största producent av tomater till färskvarumarknaden, men de senaste åren har 

både areal och produktion minskat kraftigt. Exporten visar dock en positiv trend 

med ökade värden.  

Italien 

Priserna på färska tomater har ökat de senaste tre åren. Den historiskt sett negativa 

handelsbalansen har förbättrats beroende av ökad export till Tyskland och 

Österrike. Italien är den ledande producenten i EU och tredje störst i världen, av 

tomater till bearbetning. Torka har drabbat de norra delarna av landet, vilket 

påverkat produktionen.  

Polen 

Polen uppskattade sin äppelproduktion 2022 till 4,2 miljoner ton, vilket är snäppet 

högre än 2021, då äppelproduktionen var rekordhög. Ökningen sades bero på 

ändring av de sorter som odlas. Priserna är för tillfället låga, men det brukar vara 

normalt den här tiden på säsongen. Exporten av äpplen har dock minskat till en 

tredjedel.  
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Tomatproduktionen utgörs till 80 % av frilandsodlade tomater för bearbetning. Den 

odlade arealen har dock minskat under både 2021 och 2022.  En trolig bidragande 

anledning är att vinstmarginalerna är sämre. I Polen är tomater, näst efter potatis, 

den mest konsumerade trädgårdsprodukten.   

2 Bananrapport 

Punkten sköts upp till kommande möte.  

3 Översyn av handelsnormer 

Information och diskussion om kommissionens översyn av handelsnormerna för 

frukt och grönt.  

4 Marknadstransparens 

Punkten sköts upp till kommande möte.   

5 Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades.  
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