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1. USA har opnået vidtgående aftale om åbning af det kinesiske oksekødsmarked
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 28/2017 af 18. maj 2017, punkt 2, kan det oplyses,
at det er lykkedes for de amerikanske forhandlere – efter 14 års udelukkelse fra det kinesiske oksekødsmarked
– at opnå den hidtil mest vidtgående aftale om genåbning fra et BSE-ramt land, idet de vigtigste betingelser er:
a) Der tillades import af såvel udbenet oksekød som kød-med-ben (herunder også halve kroppe).
b) Der åbnes for import af en række navngivne spiselige biprodukter (altså en såkaldt positivliste), herunder
nyrer, levere, tunger, hovedkød, okseben, oksehaler og hakket oksekød.
c) Slagtedyrene kan enten være af indenlandsk oprindelse eller stamme fra Canada og México (færdigfedet i
USA eller sendt direkte til slagtning fra de nævnte lande).
d) Den maksimale alder af kreaturerne – der skal opfedes uden brug af hormoner – er fastlagt til 30 måneder.
Disse betingelser fremgår af nedenstående pressemeddelelse af 12. juni 2017 fra United States Department of
Agriculture (USDA):
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-country/Peoples-Republic-of-China

Det anføres heri også, at de formelle krav for eksport til Kina er beskrevet i ”USDA Export Verification (EV)
Program: Specified Product Requirements for Bovine – People’s Republic of China”, der kan findes via
følgende link til ministeriets officielle hjemmeside:
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/QAD1030AAEVProgramforthePeoplesRepublicofChina.pdf

Listen over EV-godkendte amerikanske produktionsanlæg til udvalgte lande findes her:
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/LSOfficialListingEVProgram.pdf

(Ref.: OME)

2. Aktuel status for udstedelse af Halal-certifikater til Emiraterne
Emiraterne har meddelt, at ikrafttrædelsesdatoen for landets nationale regler for udstedelse af Halal-certifikater
nu officielt er blevet udsat til den 1. juli 2017 (imod tidligere varslet til den 1. juni 2017), jfr. i øvrigt den seneste
omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 33/2017 af 8. juni 2017, punkt 8.
(Ref.: OME)
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3. Faldende afregningspriser på russisk slagtekvæg
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har netop – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 25/2017 af 3. maj 2017, punkt 5 – hjemsendt de allernyeste oplysninger om prisudviklingen i den russiske
kødsektor, nemlig over gennemsnitsprisen for levende slagtekvæg (ab producent).
De nævnte priser – som løbende udarbejdes af Instituttet for Markedsstudier – er svagt stigende i rubler, hvilket
dog mere end ophæves ved omregning til danske kroner (dette sker til gældende kurs ultimo hver måned):
Gennemsnitspris (levende kvæg ab producent)
Måned (ultimo)
Pris i rubler

Rubel-kurs

Pris i kr.

April

101,64 RUR/kg

11,98 kr./100 rubler

12,18 kr./kg

Marts

101,46 RUR/kg

12,33 kr./100 rubler

12,51 kr./kg

Februar

101,03 RUR/kg

12,04 kr./100 rubler

12,16 kr./kg

Januar

98,02 RUR/kg

11,54 kr./100 rubler

11,31 kr./kg

December

97,57 RUR/kg

11,56 kr./100 rubler

11,28 kr./kg

November

90,28 RUR/kg

10,87 kr./100 rubler

9,81 kr./kg

Oktober

97,32 RUR/kg

10,74 kr./100 rubler

10,45 kr./kg

September

97,46 RUR/kg

10,57 kr./100 rubler

10,30 kr./kg

August

97,86 RUR/kg

10,24 kr./100 rubler

10,02 kr./kg

Juli

98,23 RUR/kg

9,98 kr./100 rubler

9,80 kr./kg

Juni

98,93 RUR/kg

10,40 kr./100 rubler

10,29 kr./kg

Maj

98,74 RUR/kg

10,12 kr./100 rubler

9,99 kr./kg

April

98,63 RUR/kg

10,17 kr./100 rubler

10,03 kr./kg

Marts

98,80 RUR/kg

9,77 kr./100 rubler

9,65 kr./kg

Februar

98,62 RUR/kg

9,03 kr./100 rubler

8,91 kr./kg

Januar

97,79 RUR/kg

9,01 kr./100 rubler

8,81 kr./kg

2015:

December

96,41 RUR/kg

9,36 kr./100 rubler

9,02 kr./kg

2014:

December

89,28 RUR/kg

10,77 kr./100 rubler

9,62 kr./kg

2013:

December

68,59 RUR/kg

16,52 kr./100 rubler

11,33 kr./kg

2012:

December

71,10 RUR/kg

18,54 kr./100 rubler

13,20 kr./kg

2011:

December

73,69 RUR/kg

17,80 kr./100 rubler

13,12 kr./kg

2010:

December

58,29 RUR/kg

18,39 kr./100 rubler

10,90 kr./kg

2009:

December

55,65 RUR/kg

17,11 kr./100 rubler

9,52 kr./kg

2008:

December

51,80 RUR/kg

18,00 kr./100 rubler

9,32 kr./kg

2007:

December

40,26 RUR/kg

20,72 kr./100 rubler

8,34 kr./kg

2006:

December

40,76 RUR/kg

21,50 kr./100 rubler

8,76 kr./kg

2005:

December

37,17 RUR/kg

21,99 kr./100 rubler

8,17 kr./kg

2017:

2016:

(Ref.: OME)
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4. Rimelig god udnyttelse af præferenceimport af Hilton-kød, mellemgulv og bøffelkød
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af april 2017 – altså de 10 allerførste måneder af GATT-året
2016/2017 – har udstedt licenser på følgende præferenceimport af oksekød, mellemgulv og bøffelkød:
Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte ægthedscertifikater
(10 måneder)

Argentina
- højkvalitetskød (Hilton)
- bøffelkød
- mellemgulv

29.500 tons
200 tons
700 tons

Australien
- højkvalitetskød (Hilton)
- bøffelkød

Eksportland

Ikke-udnyttet kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

19.772 tons
11 tons
0 tons

9.728 tons
189 tons
700 tons

32,98 %
94,50 %
100,00 %

7.150 tons
2.250 tons

3.771 tons
0 tons

3.379 tons
2.250 tons

47,26 %
100,00 %

Brasilien
- højkvalitetskød (Hilton)

10.000 tons

7.911 tons

2.089 tons

20,89 %

New Zealand
- højkvalitetskød (Hilton)

1.300 tons

1.037 tons

263 tons

20,23 %

Paraguay
- højkvalitetskød (Hilton)

1.000 tons

865 tons

135 tons

13,50 %

Uruguay 
- højkvalitetskød (Hilton)

6.376 tons

5.820 tons

556 tons

8,72 %

58.476 tons

39.187 tons

19.289 tons

32,99 %

I alt

 Som kompensation for Unionens udvidelse med Kroatien per 1. juli 2003 fik Uruguay med virkning fra
GATT-året 2016/2017 en forhøjelse af landets Hilton-kvote med 76 tons, jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 37/2016 af 10. juni 2016, punkt 3.
Den tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser på de seks tredjelandsadministrerede Hilton-kvoter i de
fire GATT-år 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 og 2015/16 står i Nyhedsbrev om oksekød nr. 63/2016 af 17.
november 2016, punkt 6 – tre de GATT-år 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012 kan findes i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 20/2014 af 2. april, punkt 5 – de tre GATT-år 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 er beskrevet i
KF-Meddelelse nr. 94/2009 af 27. juli 2009, punkt 2 – de fire GATT-år 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 og
2005/2006 kan ses i KF-Meddelelse nr. 120/2006 af 25. september 2006, punkt 7 – de fire GATT-år 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002 er i KF-Meddelelse nr. 86/2002 af 24. juli 2002, punkt 6.
En tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser på bøffelkød og mellemgulv i de seneste fire GATT-år
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 og 2015/16 står i Nyhedsbrev om oksekød nr. 59/2016 af 2. november 2016,
punkt 2 – de tre GATT-år 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012 kan ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 17/2014
af 20. marts, punkt 6 – de tre GATT-år 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 er i KF-Meddelelse nr. 95/2009 af
29. juli 2009, punkt 7 – de fire GATT-år 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006 er i KF-Meddelelse nr.
120/2006 af 25. september 2006, punkt 8 – de fire GATT-år 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002
fremgår af i KF-Meddelelse nr. 85/2002 af 22. juli 2002, punkt 6.
De førnævnte kvoter på i alt 58.476 tons administreres af de respektive tredjelande selv, hvorimod den sidste
landekvote – Nordamerika-kvoten på Canada og USA – bliver administreret af Kommissionen, jfr. i øvrigt den
seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 12/2017 af 9. februar 2017, punkt 5, hvortil også kommer
den helt toldfrie 0-kvote på i alt 48.200 tons, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
28/2017 af 18. maj 2017, punkt 7.
De gældende regler for denne ordning er beskrevet i KF-Meddelelse nr. 47/97 af 28. april 1997, punkt 3, 4 og 5.
(Ref.: OME)
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5. Meget ringe interesse for præferenceimport fra Balkan
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af april 2017 – altså de fire første måneder af kalenderåret
2017 – har udstedt licenser på præferenceimport af følgende mængder oksekød (også kaldet ”baby-beef”) fra
fem lande på Balkan:
Kvote for
kalenderåret
2017

Eksportland

Bosnien-Hercegovina

Udstedte ægthedscertifikater
(4 måneder)

Uudnyttet kvote (2017)
(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

195 tons

8.505 tons

97,76 %

13.125 tons

195 tons

12.930 tons

98,51 %

Kosova

Serbien
I alt

En tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser i kalenderåret 2016 fremgår af Nyhedsbrev om Oksekød
nr.12/2017 af 9. februar 2017, punkt 7.
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)

6. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
1. juni 2017 – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 24/2017 af 26. april 2017, punkt
6 – over en række smitsomme husdyrsygdomme, idet nævnte status i øvrigt vil kunne hentes via nedenstående
link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/11292AHUpdateMay201711293.pdf

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


Afrikansk svinepest (der er blevet rapporteret ni nye udbrud i Litauen, 27 nye udbrud i Polen (alle imod
grænsen til Hviderusland), et nyt udbrud i Rusland samt et nyt udbrud i Ukraine).



Kvægtuberkulose (der er blevet rapporteret nye udbrud i Frankrig, Italien, Polen, UK og Østrig).



Lumpy Hudsygdom (der er blevet rapporteret et nyt udbrud i Makedonien).



Miltbrand/antrax (der er blevet rapporteret om et nyt udbrud i Schweiz).



Mund- og klovesyge (der er blevet rapporteret om nyt udbrud i Israel, to nye udbrud i Kina, to nye udbrud i
”Palæstina”) samt et nyt udbrud i Tunesien).

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

