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Marknadssituationen 

Produktionen i EU förväntas öka med mer än 2,8% 2015. Men eftersom antalet 
suggor och gyltor minskar med 2-3% så tror man på en utplaning av EU’s 
grisköttproduktion 2016. 

Utvecklingen av priset i EU på griskött /kg är oroande negativt: 

2015 : 1,46 Euro 

2014: 1,61 Euro 

2015: 1.40 Euro ( USA:1,42 Euro, Brasilien 1:17 Euro) 

Förväntningar på priserna för 2016 är ungefär densamma nivå som 2015, men om 
det Ryska embargot avseende ASF inte hävs, så kan situationen bli drastiskt sämre. 
Medlemsstaterna trycker på om att respektive MS Jordbruksministrar ska uppmana 
Kommissionen att lösa detta icke marknadsrelaterade hindret (politiskt spel) med 
omedelbar verkan och eller låtas enskilda MS göra avtal med Ryssland.       
Embargot avseende ASF kostar EU 80 miljoner Euro/år. 

Medlemsstater som respektive ökar, minskar eller samma nivå första två kvartalen 
2016 jämfört med  2015 : 

Ökar: Spanien (4,5%!), Italien, Danmark, Rumänien, Sverige (0,8%) Litauen, UK       

Minskar:  Österrike, Belgien, Tjeckoslovakien, Frankrike 

Samma nivå: Tyskland, Portugal, Slovenien, Tyskland, Finland, Irland, Malta 

ASF (Afrikansk Svinfeber): 

Mycket upprörda delageter från Baltikum och Polen framförde på såväl Copa-mötet 
som på Civila-dialog mötet den enormt besvärliga situation som de bönder som bor i 
områden som har smittade vildsvin. En lantbrukare hade fått skänka bort sina 8000 
grisar för ingen ville ha dem. De anklagade mycket hårt Kommissionen för att inte 
agera vare sig med ekonomisk hjälp eller åtgärder för att stoppa smittan som 
förflyttar sig 50 km /år via vildsvinen och accelerera i juni då smågrisaran sticker från 
suggorna, men kan med en smörgås förflyttas till Frankrike på några timmar. När 
kommer den till Sverige?! 
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Råd från de baltiska länderna till sina kollegor är att skjuta suggor, utfodra ej grisar 
med gräs, ta bort kadaver, försiktighet vid jakt mm. Danskaran har satt upp tvätt 
restriktioner för djurtransporter som kommer tillbaks från de drabbade länderna.  

MS uppmanar Kommissionen att förbjuda Backyardgrisar om de inte kan uppvisa 
samma biosäkerhet som konventionell produktion och att ersätta lantbrukarna 
förebyggande och inte bara vid utbrott. 

PED (Porcine Epidemic Diarrhea) 

UK har infört registreringskrav på sjukdomen om grisarna uppvisar symtom, men det 
leder inte till sanering. Utbrotten i såväl UK som Tyskland är förhållandevis små och 
går inte att jämföra med PED i USA. Denna sjukdom sprids i princip med 
transporeter, men även via blodplasma. 

TTIP 

Japanerna öppnar för USA, som säkert kommer att få fullacces om några år. Det är 
mycket viktigt att EU inte tappar japan-marknaden, för det påverkar även graden av 
grisköttet som ”sensitiv produkt” i importsammanhang. Går myyyycket långsamt 
med avtalet EU-USA. 

Studie om skillnader i kostnader EU versa tredjeland 

Redovisades en studie som gjorts där man jämförde skillnader i  
Produktionskostnader i några EU-länder avseende livsmedel, gris, nöt fågel mm 

Skillnader i kostnader var störst för gris och fågel (5-10%) , mjölk (2-3%) , Spannmål 
(1-3%). 

Kan bara konstatera att många var upprörda, speciellt  med tanke på 
diskussionerna om TTIP. Och det är precis så som den svenska grisbonden haft 
utifrån ett konkurrensperspektiv gentemot övriga EU sedan EU-inträdet. 

Bifogar PP-presentationen 

 Assessing farmers’	cost of compliance with 
legislation in the fields of environment, animal 
welfare and food safety 
Alberto Menghi, Kees de Roest 
Research Centre for Animal Production 

Animal Welfare 

Representant från DG Sante ( Generaldirektorat för Häls-och Livsmedelsäkerhet) 
redovisade status för ”guidelines Enrichment material for pig och guidelines för 
taildocking.  Kommissionen förklarade att det var klara och låg färdiga för 
godkännande. NGO’s (representanter från bla djurskyddsorganisationer EFA) 
reagerade mycket irriterat och menade på att de har godkänts flera gånger och 
borde varit klara i våras.  

NGO’s frågade också om status för implementeringen av lösgående dräktiga suggor 
som skulle varit klar 1 januari 2013. Jag blev väldigt förvånad över att det 
fortfarande är 6 stycken MS som ej har implementerat till 100%. De har alla fått en 
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skrivning från Kommissionen och en av dem (som jag uppfattade ett 
bötesföreläggande, men osäker på det) . Enligt Kommissionen så ska alla vara klara 
om 5 månader. Alltså 3, 5 år efter det att implementeringen skulle skett  
Kommissionen vägrar berätta vilka länder det handlar om. Detta är en fullständig 
negligering av våra gemensamt fattade beslut och regler och sätter mycket av en 
Demokratiska processen ur spel (min synpunkt. 

Kastrering 

Den frivilla överenskommelsen om att sluta med kirurgisk kastrering som ska gälla 
från 2018 är en svårlöst nöt att knäcka. Man är absolut inte överens om vilken väg 
man ska gå. Utan detta måste marknaden skapa efterfrågan kring. Tex så är 
charkindustrin i speciellt norra EU inte intresserad av skinkor från okastrerade 
galtar, ( Nederländerna har för sin hemma marknad ) de flest länder motsätter sig 
inom EU att handla med Immunokastrerade (Belgien har för sin hemmamarknad, 
och beträffande export till Kina så är Immunokastrering otänkbar i dagsläget. 

Sverige inför bedövning vid akstrering från årsskiftet 2016 och Tyskland gör likadnat 
från årsskiftet 2018 

Det går så mycket rykten i ämnet om hur olika länder görs i dagsläget, så jag bad 
om en lista med ”Status play” från alla Medlemstaterna och att vi skulle ha ett 
mindre seminarie för alla experter i Copa Pig meat efter årsskiftet. 

Återkommer och redovisar när jag fått listan hur man  

PAT 

Kommissionen meddelade att återinförandet av köttmjöl i grisfoder inte 
förnärvarande är genomförbart. Denna fråga har stötts och blötts sedan 2007 och 
de flesta icke EU-länder använder köttmjöl till grisarna 

 


