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1. Benchmark-analyse i oksekødsektoren
Kødbranchen Fællesråd/Kvægafgiftsfonden har besluttet, at der i indeværende år (altså 2017) skal udarbejdes
en såkaldt Benchmark-analyse i oksekødsektoren, hvor de danske produktionsbetingelser skal sammenlignes
med de tilsvarende forhold i særligt udvalgte EU-lande, hvilket skal dække udvalgte produktionsbetingelser så
som:


Miljø, klimaforhold, medicin, dyrevelfærd og veterinærforhold.

Analysen har til hensigt at sammenholde den danske oksekødsproduktion med andre EU-landes produktioner i
relation til emner på både primær- og slagterisiden.
(Ref.: OME)

2. Det næste møde i UECBV’s Eksportgruppe
Det kan hermed oplyses, at det næste møde i Eksportgruppen ved Den Europæiske Kødhandelsorganisation,
UECBV, nu er blevet indkaldt til afholdelse i Bruxelles (Belgien) fredag den 17. februar 2017, kl. 10.00.
Såfremt der er relevante emner til behandling på dette møde, bedes sådanne meddelt til L&F (v/Ole Meland) på
tlf. 33 39 44 63, e-post ome@lf.dk eller mobil 23 30 85 41 senest mandag den 13. februar 2017, kl. 14.00.
(Ref.: OME)

3. Det næste møde i UECBV’s Importgruppe
Det kan hermed meddeles, at næste møde i Importgruppen under Den Europæiske Kødhandelsorganisation,
UECBV, i Bruxelles (Belgien) bliver afviklet fredag den 17. februar 2017, kl. 13.30.
Såfremt der er relevante emner til behandling på nævnte møde, bedes disse meddelt til L&F (v/Ole Meland) på
tlf. 33 39 44 63, e-post ome@lf.dk eller mobil 23 30 85 41 senest mandag den 13. februar 2017, kl. 14.00.
(Ref.: OME)
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4. Stor interesse for præferenceimport fra Schweiz
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af december 2016 – altså i kalenderåret 2016 – har udstedt
licenser på præferenceimport af nedenstående mængder tørret, udbenet oksekød fra Schweiz:

Eksportland

Schweiz

Kvote for
kalenderåret
2016

Udstedte ægthedscertifikater
(12 måneder)

Uudnyttet kvote (2016)
(mængde)

(pct.)

1.200 tons

1.200 tons

0 tons

0,00 %

En tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser i de 10 første måneder af 2016 fremgår af Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 4/2017 af 12. januar 2017, punkt 5.
Det skal bemærkes, at der er meget stor interesse i markedet for import under nærværende præferenceordning,
hvorfor denne normalt altid bliver opbrugt inden udgangen af kalenderåret.
Den juridiske baggrund for nærværende importordning er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
82/2013 af 29. januar 2013 om ”fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importkontingent for tørret
udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz”, idet disse bestemmelser i øvrigt kan indhentes via vedlagte link til
den kodificerede forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.028.01.0003.01.DAN

(Ref.: OME)

5. Ringe interesse for præferenceimport af højkvalitetskød fra Nordamerika (Hilton)
Kommissionen oplyser, at man per 10. oktober 2016 kunne imødekomme de i perioden 1.  5. oktober 2016
indgivne ansøgninger om importlicenser på højkvalitetskød fra USA og Canada under Hilton-kvoten, idet den
samlede udnyttelse af ovennævnte importkvote i indeværende GATT-år (hvilket vil sige perioden 1. juli 2016 
30. juni 2017) dermed har været som følger:

Eksportland

USA og Canada
- højkvalitetskød (Hilton)

Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte
importlicenser
(4 måneder)

Ubrugt kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

11.500 tons

310 tons

11.190 tons

97,30 %

Der er således – trods introduktionen af den nye nul-kvote (tidligere også kaldet: den autonome Hilton-kvote),
jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 60/2016 af 8. november 2016, punkt 9 –
fortsat en mindre interesse for præferenceimport under den ”gamle” Nordamerika-kvote.
Den nævnte kvote på i alt 11.500 tons højkvalitetskød administreres således af Kommissionen, mens de øvrige
seks landekvoter – Argentina, Australien, Brasilien, New Zealand, Paraguay og Uruguay – administreres af
de respektive tredjelande selv, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 10/2017
af 2. februar 2017, punkt 5.
De gældende regler for nærværende importpræferenceordning – som er åbnet flerårigt – er nærmere beskrevet
i KF-Meddelelse nr. 47/97 af 28. april 1997, punkt 3.
Den juridiske baggrund for denne importordning er Kommissionens (omarbejdede) gennemførelsesforordning
(EU) nr. 593/2013 af 21. juni 2013 om ”åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet,
fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød”, idet disse bestemmelser i øvrigt kan indhentes via vedlagte
link til den kodificerede forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0593&from=DA

(Ref.: OME)
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6. Ringe interesse for præferenceimport fra Chile
Kommissionen oplyser, at man ved udgangen af december 2016 – hvilket vil sige de seks allerførste måneder
af GATT-året 2016/2017 – har udstedt licenser på præferenceimport af nedenstående mængder oksekød fra
Chile, jfr. i øvrigt beskrivelsen i KF-Meddelelse nr. 15/2003 af 3. februar 2003, punkt 11:

Eksportland

Chile 

Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte
ægthedscertifikater
(6 måneder)

2.350 tons

251 tons

Uudnyttet kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

2.099 tons

89,32 %

 Landet fik på Ministerrådsmødet tirsdag den 17. december 2002 indrømmet en særlig kvote på 1.050 tons
fersk/kølet/frosset oksekød med årlig stigningstakt på 100 tons, jfr. i øvrigt beskrivelsen i KF-Meddelelse nr.
154/2002 af 18. december 2002, punkt 2.
Den tilsvarende opgørelse over udstedte i importlicenser i de fire første måneder af GATT-året 2016/2017 kan
ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 8/2017 af 26. januar 2017, punkt 4.
Nærværende kvote var tidligere normalt opbrugt inden udløbet af kvoteåret.
Det gældende retsgrundlag for præferenceimportordningen fremgår af Kommissionens kodificerede forordning
(EU) nr. 610/2009 af 10. juli 2009, jfr. i øvrigt følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.180.01.0005.01.DAN

(Ref.: OME)

7. Meget ringe interesse for præferenceimport fra Balkan
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af december 2016 – altså det fulde kalenderåret 2016 – har
udstedt licenser på præferenceimport af følgende mængder oksekød (også kaldet ”baby-beef”) fra fem lande på
Balkan:

Eksportland

Bosnien-Hercegovina

Kvote for
kalenderåret
2016

Udstedte ægthedscertifikater
(12 måneder)

Uudnyttet kvote (2016)
(mængde)

(pct.)

1.500 tons

0 tons

1.500 tons

100,00 %

475 tons

0 tons

475 tons

100,00 %

Makedonien

1.650 tons

0 tons

1.650 tons

100,00 %

Montenegro

800 tons

0 tons

800 tons

100,00 %

8.700 tons

454 tons

8.246 tons

94,78 %

13.125 tons

454 tons

12.671 tons

96,54 %

Kosova

Serbien
I alt

Den tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser i de 10 første måneder af 2016 fremgår af Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 8/2017 af 26. januar 2017, punkt 5.
Det gældende retsgrundlag for denne præferenceimportordning fremgår af Kommissionens forordning (EU) nr.
1255/2010 af 22. december 2010, jfr. i øvrigt nedenstående link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:342:0001:0014:DA:PDF

Det skal i denne forbindelse nævnes, at EU p.t. ikke har godkendt oksekødsanlæg i Bosnien-Hercegovina,
Kosova, Makedonien samt Montenegro.
(Ref.: OME)
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8. Foreløbig god udnyttelse af GATT-kvoten for 2016/2017
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) foretager med passende mellemrum
en (uofficiel) opgørelse af den aktuelle udnyttelse af GATT-kvoten på 53.000 tons frosset oksekød.
Den nylige opgørelse viser således, at der med udgangen af september 2016 er blevet udtaget importlicenser
på i alt ca. 13.500 tons (imod ca. 14.500 tons ved samme tidspunkt året før), hvilket er en god udnyttelse af
kvoten på nuværende tidspunkt.
(Ref.: OME)

9. Nyorganisering af Miljø- og Fødevareministeriet
Som fremgået af medierne har Miljø- og Fødevareministeriet foretaget en nyorganisering per 1. februar 2017,
hvilket ikke medfører de store ændringer i forbindelse med relationerne til oksekødsektoren, nemlig:


Fødevarestyrelsen forbliver uberørt af ændringen.



NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (og med nogle mindre småflytninger
af de løbende arbejdsopgaver).

(Ref.: OME)

10. Nyt BSE-tilfælde i Irland
Meat Industry Ireland (MII) oplyser, at landbrugsministeriet onsdag den 17. januar 2017 bekræftede et tilfælde
af såkaldt atypisk BSE hos en 18 år gammel malkeko, nemlig hos en besætning i County Galway i den vestlige
del af landet.
Diagnosticering af atypiske BSE-tilfælde har normalt ingen status- eller markedsmæssige konsekvenser, hvilket
heller ikke forventes af ville ske for nærværende tilfælde.
Som også beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 44/2015 af 7. juli 2015, punkt 2, har Irland mulighed for at
generhverve sin status som havende ubetydelig BSE-risiko i 2021.
(Ref.: OME)

11. Stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. december
2016 lå på ca. 6.480.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 2,6 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato
i 2015, jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 65/2016 af 5. december 2016, punkt 6.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Patrick Søndergaard på
tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post patson@um.dk eller fax 00 7 495 775 01 91.
(Ref.: OME)

12. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den samlede hviderussiske kødproduktion i januarnovember 2016 lå på i alt ca. 1.534.200 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en forøgelse
på i alt ca. 1,3 % i forhold til de tilsvarende måneder i 2015, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 65/2016 af 5. december 2016, punkt 5.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Patrick Søndergaard på
tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post patson@um.dk eller fax 00 7 495 775 01 91.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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