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1. Frihandelsforhandlingerne med Japan
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 37/2017 af 22. juni 2017, punkt 5, har Kommissionen
oplyst, at man forventer det endelige gennembrud i den politiske aftale om frihandelsaftalen med Japan ved et
kommende topmøde i morgen, altså fredag den 6. juli 2017.
Det skal imidlertid bemærkes, at kommentarerne fra de japanske forhandlere er noget mere forbeholdne end
udtalelserne fra de to berørte europæiske kommissærer.
(Ref.: OME)

2. Kommissionens forhandlinger med Singapore om fælles EU-certifikat
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) oplyser, at DG Sante’s forhandlinger
med veterinærmyndighederne i Singapore om fælles TRACES-certifikat endnu ikke er på plads, jfr. i øvrigt den
seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 14/2017 af 22. februar 2017, punkt 3.
Organisationen tilføjer, at det vigtigste problem er, at landet har store forbehold over for at skulle tillade import
fra alle EU’s medlemslande.
(Ref.: OME)

3. Aktuel status for udstedelse af Halal-certifikater til Emiraterne
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 35/2017 af 15. juni 2017, punkt 2, kan det oplyses,
at Emiraternes nationale regler for udstedelse af Halal-certifikater er trådt i kraft med virkning fra søndag den 1.
juli 2017, hvilket fremgår af nedenstående link til den relevante officielle hjemmeside:
http://halal.ae/en-us,

hvor der skal åbnes for ”Halal Certification Bodies Registred” under fanebladet ”Open Data”.
Dette betyder praksis, at Islamisk Kulturcenter p.t. ikke kan anvendes som certificeringsorgan ved eksport af
oksekød til kunder i Emiraterne.
(Ref.: OME)
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4. Ret ringe udnyttelse for præferenceimport af Hilton-kød, mellemgulv og bøffelkød
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af maj 2017 – altså de 11 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
(11 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.)

21.598 tons
12 tons
0 tons

7.902 tons
188 tons
700 tons

26,79 %
94,00 %
100,00 %

7.150 tons
2.250 tons

4.067 tons
0 tons

3.083 tons
2.250 tons

43,12 %
100,00 %

Brasilien
- højkvalitetskød (Hilton)

10.000 tons

8.514 tons

1.486 tons

14,86 %

New Zealand
- højkvalitetskød (Hilton)

1.300 tons

1.152 tons

148 tons

11,38 %

Paraguay
- højkvalitetskød (Hilton)

1.000 tons

971 tons

29 tons

2,90 %

Uruguay 
- højkvalitetskød (Hilton)

6.376 tons

6.220 tons

156 tons

2,45 %

58.476 tons

42.534 tons

15.942 tons

27,26 %

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 – de tre 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. 37/2017 af 22. juni 2017, punkt 6, 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.
37/2017 af 22. juni 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. Faldende afregningspriser på russisk slagtekvæg
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har netop – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 35/2017 af 15. juni 2017, punkt 3 – hjemsendt de allernyeste oplysninger om prisudviklingen i den russiske
kødsektor, nemlig over gennemsnitsprisen for levende slagtekvæg (ab producent).
De nævnte priser – der løbende udarbejdes af Instituttet for Markedsstudier – er svagt faldende i rubler, hvilket
tilmed forstærkes 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.

Maj

101,25 RUR/kg

11,68 kr./100 rubler

11,83 kr./kg

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

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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7. Forlængelse af sanktionerne imod – og importembargoen i – Rusland
Kommissionen har nu oplyst, at Ministerrådet onsdag den 28. juni 2017 forlængede de målrettede sanktioner
imod visse navngivne russiske virksomheder og/eller personer indtil onsdag den 31. januar 2018.
Den russiske gengældelse blev bekendtgjort allerede to dage efter – altså fredag den 30. juni 2017 – hvor den
russiske importembargo imod fødevarer fra blandt andet EU-28, Australien, Canada, Norge og USA, blev
forlænget med yderligere et år, nemlig til og med søndag den 31. december 2018, jfr. i øvrigt beskrivelsen i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2016 af 8. juli 2016, punkt 5.
(Ref.: OME)

8. Forøgelse af den russiske kødproduktion
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den russiske kødproduktion i januar-april 2017 var
på i alt ca. 4.300.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket svarer til en stigning på ca. 3,1 % sammenlignet
med de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
30/2017 af 31. maj 2017, punkt 8.
Statskonsulenten tilføjer, at den samlede russiske import af rødt kød lå på i alt 199.500 tons januar-april 2017,
hvilket igen er lig med en forøgelse på ca. 13,0 % sammenlignet med januar-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)

8. Kommende dansk vejledning til landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada
Som senest omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 29/2017 af 24, maj 2017, punkt 1, er den endelige dato for
ikrafttrædelse af landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada endnu ikke blevet fastlagt definitivt; og det
i denne forbindelse aftalt med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at man vil udarbejde en særlig vejledning om
de nye toldtarifkvoter for canadisk okse- og svinekød til Den Europæiske Union.
(Ref.: OME)

9. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
15. juni 2017 – jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 35/2017 af 15. juni 2017, punkt 6 –
over en række smitsomme husdyrsygdomme, idet nævnte status i øvrigt vil kunne hentes via følgende link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/11353AHUpdateJune201711354.pdf

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


Afrikansk svinepest (der blev rapporteret to nye udbrud i Polen (begge ved grænsen til Hviderusland), et
nyt udbrud i Rusland samt to nye udbrud i Ukraine).



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



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



Mund- og klovesyge (der er blevet rapporteret om nyt udbrud i Sydafrika).



Schmallenberg (der er blevet rapporteret et udbrud i UK).

Notatet indeholder afslutningsvist en meget informativ oversigt over diverse sygdomsudbrud i Den Europæiske
Union samt visse andre lande i perioden 1. januar → 14. juni 2017.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
________________________________________________________________________________________________________________

