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1 MARKTSITUATIE SCHAPENVLEES 
 

1.1 Productie 
 

In de eerst 6 maanden zijn in de EU de slachtingen van schapen (in tonnage) met 0.5 % gedaald. Die daling 

is nagenoeg volledig te wijten is aan het VK (- 4.5 %) want in de andere belangrijke producerende lidstaten 

zoals Spanje (+ 2.7 %), Frankrijk (+ 6.1 %) en Ierland (+ 7.4 %) is er een stijging.  

Voor wat betreft geiten is er een daling met 1.7 %. Opnieuw is daar vooral het grootse producerende land, 

zijnde  Griekenland, verantwoordelijk voor (- 4.1 %), want Spanje ( +10.8 %) en Frankrijk ( +9.0 %) vertonen 

een groei. 
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1.2 Prijzen 
 

De karkasprijs voor de zware lammeren bedraagt momenteel 489 €/100 kg , wat bijna 3 % beter is dan 

vorig jaar, en zo’n 2 % boven het 5-jarig gemiddelde ligt.  Voor de lichte lammeren - vooral geproduceerd in 

de zuidelijke lidstaten - bedraagt de marktprijs  590 €/100kg, ruim 5 % onder het niveau van vorig jaar, en 

nagenoeg hetzelfde % onder het 5-jarig gemiddelde. 

 

Bron: Europese Commissie 

1.3 Handel 
 

De import over de eerste 7 maanden van 2016 ligt 5.7 % boven 2015. Nieuw-Zeeland, van oudsher de 

belangrijkste leverancier, ziet zijn aandeel (opnieuw) iets toenemen. Australië verliest terrein (- 19.5 %). In 

waarde is de invoer evenwel gedaald met 7.1 %. Dit heeft ook te maken met de wisselkoersen.  

Quasi alle invoer vindt plaats onder preferentiële tariefcontingenten. 

 

Bron: Europese Commissie 
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De export is tot nu toe met 20.5 % gestegen, grotendeels gedreven door de levende uitvoer naar 

bestemmingen in het middellandse zeegebied en het nabije oosten. 

 

 Bron: Europese Commissie 

Op de wereldmarkt zijn China en de EU de grootste invoerders, Nieuw Zeeland en Australië de grootste 

uitvoerders. Daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. 

2 ANDERE PUNTEN 
 

Geen  

Volgende beheerscomité: donderdag 20 oktober 2016 
 


