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1. Status over ansøgningen om udvidet markedsadgang til Japan
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev nr. 63/2016 af 17. november 2016, punkt 4, har den danske ambassade
i Tokyo (Japan) netop meddelt Fødevarestyrelsen, at landbrugsministeriet (MAFF) har udbedt sig en oversigt
over, hvilke danske produktionsanlæg, der vil ansøge om godkendelse for eksport af dry-aged oksekød og/eller
frosne burgere til landet, hvilken er blevet fremsendt.
(Ref.: OME)

2. Det nye TRACES-certifikat til Hongkong på oksekød af EU-oprindelse
Kommissionen oplyste på et møde onsdag den 29. marts 2017 i SPS arbejdsgruppen om markedsadgang
(på engelsk: SPS Market Access Working Group), at Hongkong fortsat afviser at inkludere oksekød af national
oprindelse i det nye TRACES-certifikat på oksekød af EU-oprindelse, jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 9/2017 af 30. januar 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

3. Besvarelse af BSE-spørgeskemaet fra Marokko
Fødevarestyrelsen har meddelt, at det tilstræbes at besvare det fremsendte spørgeskema fra den marokkanske
veterinærtjeneste (ONSSA) inden udgangen af juni 2017, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 10/2017 af 2. februar 2017, punkt 2.
(Ref.: OME)

4. Kommissionen har udarbejdet et eLearning program om den nye toldkodeks
På given foranledning skal opmærksomheden henledes på, DG Taxud under Kommissionen løbende udvikler
sit informative e-Learning program om den nye toldkodeks (altså Union Customs Code, UCC) af 1. maj 2016.
Det skal tilføjes, at dette øvelsesprogram kan indhentes via følgende link til den officielle hjemmeside:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm

(Ref.: OME)
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5. Forøgelse af den russiske kødproduktion
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den russiske kødproduktion i januar-februar 2017
var på i alt ca. 2.100.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en forøgelse på ca. 2,4 %
sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 19/2017 af 15. marts 2017, punkt 3.
Statskonsulenten tilføjer, at den samlede russiske import af rødt kød lå på i alt 98.900 tons januar-februar 2017
2016, hvilket igen er lig med en stigning på ca. 65,7 % sammenlignet med januar-februar 2016.
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)

6. Stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. marts 2017
lå på ca. 6.520.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 0,2 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 17/2017 af 9. marts 2017, punkt 7.
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)

7. Den danske udenrigshandel 2012-2016
Landbrug & Fødevarer har med udgivelsen af ”Udenrigshandel 2012-2016” udarbejdet fyldigt materiale om den
samlede eksport i årene 2012-2016 inden for Fødevareklyngen.
Denne pjece kan hentes via følgende link til L&F’s hjemmeside (venstreklik ved ”Udenrigshandel 2012-2016”):
http://www.lf.dk/tal-og-analyser/udenrigshandel

(Ref.: OME)

8. OIE’s opdeling af lande i BSE-risikogrupper
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) oplyser, at den særlige videnskabelige
komité ved Office International des Épizooties, OIE (det vil sige Det Internationale Kontor for Husdyrsygdomme)
har indstillet, at Polen, Nordirland og Skotland under organisationens årlige generalforsamling i sidste uge af
maj 2017 i Paris (Frankrig) får opgraderet sin status fra ”kontrolleret BSE-risiko” til ”ubetydelig BSE-risiko”,
jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 38/2016 af 16. juni 2016, punkt 1.
(Ref. OME)

9. Firmahenvendelse fra Estland
Fa. SirLoin OÜ
Jürifarmi
EE-73020 Vahuküla
Estland

Telefon
E-post
Hjemmeside
Kontakt:

:
:
:
:

00 372 5667 0721
sales@sirloin.ee
www.sirloin.ee
Mr. Madis Bobrovski,
Export Manager

har udtrykt ønske om at få kontakt med danske eksportører af økologisk oksekød; og eventuelt interesserede
medlemsvirksomheder bedes kontakte den italienske importør direkte.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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