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1. Omfattende suspension af virksomhedernes gældende Ruslands-status
Fødevarestyrelsen har oplyst, at Rosselkhoznadzor (den russiske veterinærtjeneste) i brev af onsdag den 8.
februar 2017 til blandt andet den danske ambassade i Moskva (Rusland) meddelte, at alle virksomheder, som
ikke har eksporteret forsendelser til landet i en periode af 18-36 måneder har fået ændret sin status fra:


”Godkendt virksomhed” til ”suspenderet virksomhed”, jfr. i øvrigt vedlagte link til Styrelsen hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev-om-certifikatdatabasen-den-12.-februar-2017.aspx

Det fremgår i øvrigt af Rosselkhoznadzors officielle hjemmeside, at denne ændring allerede blev iværksat med
virkning fra torsdag den 2. februar 2017, nemlig:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en

Fødevarestyrelsen beretter også, at den godkendte status kan generhverves, når den fornødne dokumentation
angående opdaterede kontrol- og analyseresultater er blevet modtaget fra de enkelte produktionsanlæg, idet
den russiske veterinærtjeneste dog også har fremhævet, at virksomheder – der ikke har eksporteret til Rusland
inden for de seneste tre år – automatisk vil blive fjernet fra listerne.
Denne beslutning betyder tillige, at samtlige danske grisekødsanlæg kan imødese en total fjernelse af listen til
landet.
De to danske kreaturanlæg med godkendelse for eksport af spiselige biprodukter vil således ikke være berørt af
ovennævnte regel; men de øvrige otte anlæg skal gøre op med sig selv, om man har tiltro til markedsadgang til
det russiske marked senest den 8. august 2017, førend man beslutter at fremsende den nævnte dokumentation
til Styrelsen.
Det skal i denne forbindelse nemlig erindres, at den russiske importembargo imod blandt andet EU-28, USA,
Canada, Norge og Australien – der oprindelig blev proklameret af præsident Vladimir Putin med dekret nr. 560
af onsdag den 6. august 2014 med iværksættelse fra fredag den 8. august 2014 – senest er blevet forlænget til
og med søndag den 31. december 2017.
En afledt konsekvens af ovennævnte fjernelse fra listerne er, at eksport til Hviderusland og Kasakhstan – via
anvendelse af det såkaldte Enhedscertifikat til Toldunionen – også risikerer at blive berørt, idet disse lande
læner sig op af den russiske liste over godkendte produktionsanlæg.
Det skal endelig bemærkes, at denne nye russiske bestemmelse naturligvis bliver diskuteret på det kommende
møde i UECBV’s Eksportgruppe, jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 12/2017 af 9. februar
2017, punkt 2.
(Ref.: OME)
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2. Forøgelse af den russiske kødproduktion
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede russiske kødproduktion i januarnovember 2016 var på i alt ca. 12.300.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en stigning
på ca. 3,9 % sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2015, jfr. i øvrigt den allerseneste beskrivelse heraf i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 4/2017 af 12. januar 2017, punkt 3.
Statskonsulenten tilføjer, at den samlede russiske import af rødt kød var på i alt 476.700 tons i januar-november
2016, hvilket igen er lig med en nedgang på ca. 21,9 % sammenlignet med januar- november 2015.
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)

3. Oversigt over EU-godkendte tredjelandsvirksomheder
Som bekendt kræves der ved import af kød og kødprodukter fra tredjelande, at de pågældende virksomheder er
blevet godkendt af Den Europæiske Union.
Kommissionens generaldirektorat for veterinære forhold (DG Sante) foretager løbende opdatering af denne
liste, som vil kunne indhentes via følgende link til Kommissionens hjemmeside:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/third_en.htm

Der skal herefter venstreklikkes på linket ”Non EU Countries – Establishments list per country” (hvilket vil
sige det andet link på den netop åbnede side):
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm

Der er p.t. 15 tredjelande med godkendte produktionsanlæg for oksekød, hvilket kan hentes ved at venstreklikke
på linket; ”Food – Section I: Meat of domestic ungulates”, idet disse lister senest er blevet opdateret dags
dato, altså mandag den 13. februar 2017.
(Ref.: OME)

4. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
7. februar 2017 – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 2/2017 af 6. januar 2017,
punkt 7 – over en række smitsomme husdyrsygdomme.
Den anførte status kan i øvrigt indhentes via nedenstående link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/10493AHUpdateJanuary201710494.pdf

I nævnte statusnotat omtales den aktuelle situation over blandt andet nedenstående sygdomme:


Afrikansk svinepest (der er blevet rapporteret om et nyt udbrud i Letland, 10 nye udbrud i Litauen, syv
nye udbrud i Polen, tre nye udbrud i Rusland samt fem nye udbrud i Ukraine).



Kvægtuberkulose (et nyt udbrud i Belgien).



Lumpy Hudsygdom (et nyt udbrud i Makedonien).



Mund- og klovesyge (nyt udbrud i Sydkorea).

Notatet indeholder afslutningsvist en meget informativ oversigt over diverse sygdomsudbrud i Den Europæiske
Union samt visse andre lande i perioden 1. januar → 29. januar 2017.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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