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1. Bortrejse i sekretariatet
Som bekendt – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 1/2017 af 2. januar 2017, punkt 22 – blev
besøgsrækken i en række særligt udvalgte Golf-stater, nemlig hos GCC-sekretariatet i Riyadh (Saudi Arabien)
samt veterinærmyndighederne i Emiraterne, Kuwait og Oman, udsat på grund af uforudsete årsager.
Den danske ambassade i Riyadh har nu fået alle disse aftaler på plads igen; hvorfor den udsatte besøgsrække
under ledelse af veterinærdirektør Per Henriksen vil blive gennemført i perioden 26.  31. marts 2017.
(Ref.: OME)

2. Kødskandale i Brasilien
Den brasilianske anklagemyndighed offentliggjorde fredag den 17. marts 2017 resultatet af undersøgelsen over
beskyldningerne om bestikkelse af veterinærkontrollen blandt landets kødproducerende virksomheder, kaldet
Operation Carne Fraca (eller på dansk ”Operation Dårligt kød”).
Præsident Michel Terner pointerede således på en international pressekonference søndag den 19. marts 2017,
at ”… kun 33 af i alt 11.000 inspektører…” er under mistanke for at have modtaget bestikkelse; men det nævnes
dog også i medierne, at kødgiganter som JBS og BRF er under fortsat undersøgelse.
Den brasilianske oksekødsorganisation, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC),
erklærer i pressemeddelelse af lørdag den 18. marts 2017, at ingen af de 29 medlemmers produktionsanlæg for
oksekød er under mistanke i denne sag.
Det brasilianske landbrugsministerium (det vil sige Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa)
har rapporteret (på portugisisk) om denne sag på sin officielle hjemmeside, nemlig via følgende link:
http://www.agricultura.gov.br/noticias/sda-divulga-medidas-tomadas-em-relacao-a-frigorificos-e-servidores-envolvidos-em-supostasirregularidades

EU-Kommissionen har hidtil alene suspenderet for import fra de 21 berørte produktionsanlæg, hvoraf kun fire –
nemlig SIF 55 (Frigorífico Oregon S/A med hestekød), SIF 530 (Seará Alimentos Ltda. under JBS Foods med
fjerkrækød), SIF 1010 (BRF S/A med fjerkrækød og fjerkrækødsprodukter) samt SIF 2156 (JJZ Alimentos S. A.
med oksekød og oksekødsprodukter) – har godkendelse for eksport til EU-28, idet situationen bliver underkastet
grundig diskussion på det kommende møde fredag den 2016 imellem EU’s veterinærdirektører,
Det skal endelig oplyses, at Chile, Hongkong, Kina og México har indført har midlertidig suspension af import
fra Brasilien, mens lande som Singapore, Sydkorea og USA har indført skærpet importkontrol ved grænsen.
(Ref.: OME)
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3. Påtegning af oprindelsescertifikater m.v.
Som hovedorganisation for landbruget har Landbrug & Fødevarer – på linje med for eksempel Dansk Industri og
Dansk Erhverv – siden 1993 været godkendt af såvel de danske myndigheder som stort set alle udenlandske
repræsentationer i København som autoriseret påtegningsudsteder af eksempelvis:


Oprindelsescertifikater, handelsfakturaer samt sundhedscertifikater.

Dette gebyr har i ca. ni år været uændret kr. 100,00 plus moms per påtegnet originaldokument for medlemmer
af L&F; men det er nu besluttet, at gebyret med virkning fra 1. juli 2014 skal justeres til kr. 150,00 plus moms,
idet den anførte prisjustering blev varslet i brev af 3. april 2014 til alle hidtidige brugere af nævnte service.
Det skal understreges, at L&F efter denne prisforhøjelse fortsat er konkurrencedygtig i forhold til landets øvrige
autoriserede påtegningsudstedere.
Yderligere oplysninger vil kunne indhentes ved direkte henvendelse til L&F’s reception på tlf. 33 39 40 00 eller
e-post info@lf.dk.
(Ref.: OME)

4. BSE-tilfælde i verden
Opmærksomheden skal henledes på, at Den Internationale Dyresundhedsorganisation (Office International des
Épizooties, OIE) – som har hovedsæde i Paris (Frankrig) – foretager en løbende opdatering af antallet af BSEtilfælde i hele verden.
Det kan oplyses, at denne opdatering – som omfatter alle lande bortset fra UK – kan hentes via nedenstående
link til organisationens hjemmeside:
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/bse-specific-data/number-of-reported-cases-worldwide-excluding-the-united-kingdom/

Hvis man ønsker at studere oversigten for UK, kan dette ske via følgende link:
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/bse-specific-data/number-of-cases-in-the-united-kingdom/

(Ref.: OME)

5. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
14. marts 2017 – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 13/2017 af 13. februar 2017,
punkt 4 – over en række smitsomme husdyrsygdomme, idet nævnte status i øvrigt kan indhentes via følgende
link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/10745AHUpdateMarch201710746.pdf

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


Afrikansk svinepest (der er blevet rapporteret om et nyt udbrud i Moldova, 11 nye udbrud i Polen, et nyt
udbrud i Rusland, et nyt udbrud i Sydafrika samt et nyt udbrud i Ukraine).



BSE (et atypisk tilfælde i Spanien).



Mund- og klovesyge (et nyt udbrud i Sydafrika).



Paratuberkulose (et nyt udbrud i Liechtenstein).

Notatet indeholder afslutningsvist en meget informativ oversigt over diverse sygdomsudbrud i Den Europæiske
Union samt visse andre lande i perioden 1. januar → 13. marts 2017.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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