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Information från kommittémöte för
animalieprodukter – 21 oktober 2021
1

Mjölk

1.1

Marknadssituationen
Under januari – augusti 2021 var invägningen inom EU i nivå med motsvarande
period 2020. Invägningen har minskat i länder som Tyskland, Frankrike,
Nederländerna och Finland medan produktionen har ökat i Italien, Ungern Irland
och Sverige. Produktionen i världen under januari - augusti var 1 procent högre än
under motsvarande period 2020. De största produktionsökningarna har skett i USA
och Nya Zeeland.
Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 36,4 euro/100 kg i
augusti 2021. Avräkningspriset var 10 procent högre än i augusti 2020. Det
genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har gått upp de senaste
veckorna. Priset ligger nu på 274 euro/100 kg vilket är 26 procent högre än vid
motsvarande vecka 2020 och 61 procent högre än interventionspriset. Priset på
smör har gått upp de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset på smör inom EU
är i dagsläget 432 euro/100 kg, vilket är 24 procent högre än föregående år och 95
procent högre än interventionspriset.
Under januari – augusti var exporten från EU av skummjölkspulver 3 procent lägre
än under motsvarande period 2020. Exporten av exporten av helmjölkspulver var
11 procent lägre och exporten av smör 17 procent lägre medan exporten av ost var
7 procent högre under samma period. Handeln med Storbritannien ingår inte i
siffrorna på grund av att statistiken inte är komplett.

2

Nötkött

2.1

Marknadssituationen
Under januari - juli minskade slakten inom EU med 0,4 procent räknat i antal djur
och med 1,2 procent räknat i vikt. Räknat i vikt har slakten minskat för samtliga
kategorier.
Jämfört med föregående år är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag
högre samtliga kategorier. Den senaste månaden har priserna gått upp för alla
kategorier. Inom EU är avräkningspriserna på nötkött (kategori A/C/Z) som högst i
Sverige och Irland och som lägst i Ungern och Lettland. Priserna varierar mellan
205 och 474 euro/100 kg.
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Vecka 40 var det genomsnittliga priset inom EU 410,0 euro/100 kg för ungtjurar
och 335,6 euro/100 kg för kor. Från och med 1 februari 2020 ingår inte
Storbritannien i beräkningen av priserna.
Exporten av nötkött och levande djur från EU var 5 procent högre under januari –
augusti 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Under perioden uppgick
exporten till 473 300 ton till ett värde av 1 553 miljoner euro. Storbritannien ingår
inte i statistiken.
Importen av nötkött och levande djur till EU var 3 procent lägre under januari –
augusti 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Under perioden uppgick
importen till 142 700 ton till ett värde av 841 miljoner euro. Cirka 80 procent av
importen kom från Brasilien, Argentina och Uruguay. Storbritannien ingår inte i
statistiken.
EU:s handelsbalans för januari – augusti var positiv med ett överskott på 330 600
ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 712 miljoner euro
inkluderat handel av både kött och levande djur.
Under januari – juli minskade exporten till Storbritannien med 20 procent. Totalt
exporterade EU 183 300 ton. Importen från Storbritannien minskade med 36
procent till 46 400 ton.
Under januari – augusti var Kina/ Hong Kong och USA de största importörerna av
nötkött på världsmarknaden. Kina importerade cirka 2 000 000 ton medan USA
importerade nästan 1 000 000 ton. Brasilien, USA och Australien var de största
exportörerna. De exporterade mellan 1 000 000 och 1 250 000 ton var under
januari – augusti.

3

Griskött

3.1

Marknadssituationen
Slakten av gris inom EU ökade med 2,5 procent i antal grisar och med 3 procent i
vikt under januari – juli 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Den
största procentuella produktionsökningen sker i Bulgarien, Kroatien och Danmark,.
Det genomsnittliga priset på slaktgris inom EU har gått ner med 4 procent den
senaste månaden. Vecka 40 låg det genomsnittliga priset inom EU på 132,4
euro/100 kg (klass E). Snittpriset för slaktgrisar ligger 16 procent lägre än
motsvarande vecka 2020. Priset på smågrisar har gått ner med 6 procent den
senaste månaden. Det genomsnittliga priset på smågrisar vecka 40 var 30,5
euro/styck. Priset är 16 procent lägre än motsvarande vecka 2020.
Flera medlemsländer menade att situationen i grissektorn är kritisk på grund av
låga avräkningspriser och höga foderkostnader. Några uppmanade kommissionen
att överväga stöd till sektorn. Kommissionen svarade att man är medveten om den
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svåra situationen. Det ökade utbudet av griskött pressar priserna och efterfrågan i
delar av EU är begränsad. Produktionen i Kina börjar att återhämta sig efter
utbrotten av svinpest och Kinas efterfrågan på importerat kött minskar.
Kommissionen menade att marknaden för griskött är cyklisk och att man måste
vara försiktig med att ingripa.
Under januari – augusti ökade exporten av griskött från EU med 9 procent jämfört
med januari – augusti 2020. De största exportdestinationerna är Kina, Filippinerna
och Japan. Cirka 56 procent av EU:s export gick till Kina. Den totala exporten
uppgick till 3 714 700 ton. Värdet på exporten var 8 342 miljoner euro. Handeln
med Storbritannien ingår inte i siffrorna.
Under januari - augusti ökade importen av griskött till EU med 6 procent jämfört
med motsvarande period 2020. Nästan hälften av importen kom från Schweiz.
Totalt importerades 27 300 ton. Handeln med Storbritannien ingår inte i siffrorna.
EU:s handelsbalans under januari – juli var positivt med ett överskott på 3 687 400
ton slaktvikt. Importen motsvarar mindre än 1 procent av exporten.
Under januari - juli minskade importen från Storbritannien med 39 % till 59 00 ton.
Värdet på importen var 109 miljoner euro. Exporten till Storbritannien minskade
med 9 % till 490 000 ton. Värdet på exporten 1 574 miljoner euro.
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Fågelkött och ägg

4.1

Marknadssituationen
Fågelkött
Under januari – juli minskade slakten av fågel med 5 procent jämfört med januari –
juli 2020.
Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit stabilt den senaste
månaden. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 40 till 197,5 euro/100 kg. Priset
är 7 procent högre än vid motsvarande vecka 2020.
Under januari – augusti 2021 var exporten av fågelkött 13 procent lägre än under
januari – augusti 2020. Ghana och Ukraina var de största destinationerna och under
perioden tog de emot 27 procent av EU:s export. Totalt exporterades 972 400 ton
fågelkött under perioden till ett värde av 1 226 miljoner euro. Handeln med
Storbritannien ingår inte i statistiken.
Under januari – augusti 2021 var importen av fågelkött 5 procent lägre än under
motsvarande period 2020. Cirka 75 procent av importen kom från Brasilien och
Thailand. Totalt importerades 329 300 ton fågelkött till ett värde av 620 miljoner
euro. Handeln med Storbritannien ingår inte i statistiken.
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EU:s handelsbalans under januari – augusti var positivt med ett överskott på
643 100 ton slaktvikt medan värdet visade ett överskott på 606 miljoner euro.
Under januari - juli minskade exporten till Storbritannien med 16 procent. Totalt
exporterade EU 377 200 ton fågelkött till ett värde av 1 034 miljoner euro.
Importen från Storbritannien minskade med 13 procent till 151 200 ton. Värdet på
importen var 171 miljoner euro.
Ägg
Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har stigit de senaste veckorna. Vecka 40
låg det genomsnittliga priset på 137,3 euro/100 kilo. Det är 12 procent högre än
samma vecka föregående år.
Under januari – augusti 2021 var exporten 20 procent högre än under januari –
augusti 2020. Drygt 40 procent av exporten gick till Japan och Schweiz. Totalt
exporterade EU 187 000 ton till ett värde av 189 miljoner euro under perioden.
Handeln med Storbritannien ingår inte i statistiken.
Under januari – augusti 2021 var importen 20 procent lägre än under motsvarande
period 2020. Drygt 65 procent av importen kom från Ukraina och USA. Totalt
importerades 14 000 ton till ett värde av 16 miljoner euro under perioden. Handeln
med Storbritannien ingår inte i statistiken.
EU:s handelsbalans för äggprodukter under januari – augusti var positiv och
motsvarar ett överskott på 173 000 ton till ett värde av 173 miljoner euro.
Under januari – juli minskade exporten till Storbritannien med 15 procent. Totalt
exporterade EU 47 200 ton ägg och äggprodukter till ett värde av 75 miljoner euro.
Importen från Storbritannien minskade med 37 procent till 13 600 ton. Värdet på
importen var 20 miljoner euro. Handelsbalansen visar ett överskott på 33 600 ton
till värde av 55 miljoner euro.

5

Honung

5.1

Marknadssituationen
Vid räkningen 2020 fanns det cirka 18,9 miljoner bikupor i EU. Jämfört med 2019
hade antalet kupor ökat med 4 procent. I Sverige fanns det cirka 179 000 bikupor
2020. Spanien är det land som har flest bikupor, 3 miljoner. Det är 16 procent av
populationen i EU.
Under åren 2020-2022 beräknas antalet biodlare i EU till 615 000. Den största
andelen av dessa, 21 procent, finns i Tyskland. Det genomsnittliga antalet bikupor
per biodlare varierar mellan 7 och 147 bikupor i medlemsländerna. Genomsnittet
för EU är 21 bikupor per odlare.
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Totalt produceras ca 1,9 miljoner ton honung i världen under 2019. Kina är det
största producentlandet med 24 procent av totalen. EU är näst störst och producerar
12 procent av världsproduktionen. Inom EU är det Rumänien, Spanien och
Tyskland som är de största producentländerna.
Under 2018 omfattade världshandeln av honung 538 500 ton till ett värde av 1 335
miljoner euro. De största importörerna på världsmarknaden är Nordamerika och
EU. Den honung som importeras till EU kommer främst från Ukraina och Kina.
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Får- och getkött

6.1

Marknadssituationen
Under januari – juli 2021 ökade slakten av får och lamm med 0,2 procent jämfört
med motsvarande period 2020 Den största produktionsökningen har skett i Spanien
och Frankrike. Slakten av get ökade med 3,5 procent under samma period.
Rumänien står för den största produktionsökningen.
Det genomsnittliga EU-priset på tunga lamm (över 13 kg), den kategori Sverige
rapporterar priser för, har stigit med 5 procent den senaste månaden. Vecka 41 var
det genomsnittliga priset 679,9 euro/100 kg. Priset är 15 procent högre än det för
motsvarande vecka 2020. Det genomsnittliga priset på lätta lamm var 679,5
euro/100 kg. Det är 11 procent högre än motsvarande vecka 2020.
De senaste månaderna har priserna i Nya Zeeland Australien och Uruguay gått upp.
Priset i Nya Zeeland ligger runt 550 euro/100 kg medan priserna i Uruguay och
Australien ligger runt 600 euro/100 kg.
Importen till EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 15 procent
till 44 000 ton slaktviktsekvivalenter under januari – augusti 2021 jämfört med
motsvarande period 2020. Värdet på importen minskade med 21 procent till 282
miljoner euro. Cirka 85 procent av importen kom från Nya Zeeland. Statistik för
Storbritannien ingår inte i siffrorna.
Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 4 procent till
64 600 ton under januari – augusti 2021 jämfört med motsvarande period 2020.
Värdet på exporten minskade med 1 procent till 380 miljoner euro. Jordanien och
Saudiarabien var de största mottagarländerna för EU:s export. Statistik för
Storbritannien ingår inte i siffrorna.
Under januari - augusti var nettoexporten från EU 20 600 ton till ett värde av 98
miljoner euro.
Under januari – juli minskade exporten från EU till Storbritannien med 31 procent
till 10 300 ton. Importen från Storbritannien minskade med 23 procent till
36 400 ton.
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7

Skolprogrammen

7.1

Övriga frågor

7.1.1 Budgetutnyttjande till och med 31 augusti 2021
För skolåret 2020/2021 är budgetutnyttjandet till och med 30 september 65,4
miljoner euro eller 45 procent för skolfrukt och 34,7 miljoner euro eller 35 procent
för skolmjölk.

