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1. Ansøgningen om udvidet markedsadgang til Japan er fremsendt
I fortsættelse af den korte beskrivelse i Nyhedsbrev nr. 27/2017 af 11. maj 2017, punkt 1, kan det oplyses, at
Fødevarestyrelsen onsdag den 24. maj 2017 fremsendte den officielle anmodning til det japanske landbrugsministerium (MAFF) om markedsadgang i Japan for hakket oksekød (burgere) og dry-aged oksekød.
Det kan oplyses, at ansøgningen omfatter i alt fire danske produktionsanlæg.
(Ref.: OME)

2. Accept fra Taiwan af programmet for den kommende veterinærinspektion
De taiwansiske veterinærmyndigheder har netop – via det danske repræsentationskontor i Taipei – oplyst, at
man har godkendt det fremsendte forslag til inspektion af hele det danske veterinærsystem til gennemførelse i
perioden 17.  28. september 2017, jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 23/2017 af
7. april 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

3. Status på markedsåbningen af Sydkorea
Den danske ambassade i Seoul (Sydkorea) har oplyst, at der fortsat intet er offentliggjort fra den lovpligtige
offentlige høringsprocedure, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 19/2017 af 15.
marts 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

4. Analyse fra Frankrig over det kinesiske oksekødsmarked
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har oplyst, at man har udarbejdet et
sammendrag af en fransk analyse af oksekødsmarkedet i Kina, hvilken kan indhentes via nedenstående link til
organisationens hjemmeside:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/11219UECBVNoteBeefMeatChinaInterbevIDELECNE11220.pdf

(Ref.: OME)
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5. Områdeseminar i Handel, Marked & Afsætning
Idet alle medarbejdere i Handel, Marked & Afsætning i Landbrug & Fødevarer er på Områdeseminar i London
(UK) dagene 6. og 7. juni 2017, bedes alle henvendelser nævnte dage udelukkende ske elektronisk (nemlig til
ome@lf.dk).
(Ref.: OME)

6. Samhandelsgodkendte virksomheder i EU (og visse andre lande/områder)
Som bekendt må der kun handles med – og eksporteres fra – virksomheder, der er samhandelsgodkendt af EU,
herunder i to af de tre EØS-lande (Island og Norge) samt fire lande/områder med særlige aftaler (Færøerne,
Grønland, San Marino samt Schweiz).
Kommissionens generaldirektorat for veterinære forhold (DG Sante) foretager løbende opdatering af denne
liste, som vil kunne hentes via nedenstående link til Kommissionens officielle hjemmeside, idet der åbnes ved
at venstreklikke på det relevante landenavn:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

(Ref.: OME)

7. Investeringsguide til Brasilien
Det brasilianske udenrigsministerium har oplyst, at man har udarbejdet en særlig investeringsguide til landet,
som kan indhentes via nedenstående hjemmeside:
http://www.mdic.gov.br/index.php/english

(Ref.: OME)

8. Forøgelse af den russiske kødproduktion
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den russiske kødproduktion i januar-marts 2017 var
på i alt ca. 3.200.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket svarer til en stigning på ca. 2,4 % sammenlignet
med de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
27/2017 af 11. maj 2017, punkt 5.
Statskonsulenten tilføjer, at den samlede russiske import af rødt kød lå på i alt 137.200 tons januar-marts 2017
2016, hvilket igen er lig med en forøgelse på ca. 53,0 % sammenlignet med januar-marts 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)

9. Svagt faldende kvægbestand i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den hviderussiske kvægbestand per 1. april 2017 lå
på ca. 4.240.000 styk, svarende til en nedgang på ca. 0,2 % i forhold til bestanden på den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt den allerseneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 25/2017 af 3. maj 2017, punkt 4.
Det tilføjes også, at malkekobestanden i Hviderusland var på ca. 1.420.000 styk per 1. april 2017, hvilket er en
mindre stigning på 0,2 % i forhold til bestanden per 1. april 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)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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