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1. Ekstraordinær markedsindsats i Sydafrika samt udvalgte MENA-lande
Baseret på en ekstraordinær bevilling fra Kvægafgiftsfonden har sekretariatet fået stillet midler til rådighed for
resten af 2017 til den indledende fase i åbningen af markedet i Sydafrika samt opfølgende indsats på udvalgte
markeder i Mellemøsten og Nordafrika (også kaldet MENA-landene), nemlig:


Sydafrika:



MENA-landene: Danmark har i dag adgang til seks af landene, nemlig Algeriet, Egypten, Emiraterne,
Iran, Jordan og Saudi Arabien.

I kraft af fortsat stigende indkomster (og forøget turisme) i landet forventes det imidlertid,
at der vil være gode muligheder for interessante nicher i markedet, herunder importbehov
for dyre kvalitetsudskæringer, idet en stribe andre EU-lande – herunder Frankrig, Irland,
Nederlandene, Spanien, Tyskland og UK – allerede har sikret sig adgang hertil.

Der påtænkes blandt andet opfølgende indsats i Algeriet (hvor der snart genåbnes en
dansk ambassade), Marokko og de øvrige lande i Golfen, ligesom visse andre udvalgte
lande, eksempelvis Libanon og Tunesien, også vil blive bearbejdet.
(Ref.: OME)

2. Veterinærinspektion fra Vietnam af hvide biprodukter
Under henvisning til omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 24/2017 af 12. juni 2017, punkt 1, kan det oplyses,
at den vietnamesiske veterinærinspektion af hvide biprodukter afholdes i perioden 26. august  2. september
2017, omfattende i alt fem produktionsanlæg (nemlig fire oksekødsanlæg og et svineproduktionsanlæg).
(Ref.: OME)

3. Besvarelse af spørgeskemaet fra Marokko
Fødevarestyrelsen har meddelt, at den franske oversættelse af det marokkanske spørgeskema blev fremsendt
tirsdag den 8. august 2017 til den danske ambassade i Rabat med henblik på videreformidling til ONSSA (den
marokkanske veterinærtjeneste) jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 27/2017 af
11. maj 2017, punkt 3.
(Ref.: OME)
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4. International Halal-konference i London
Sekretariatet deltog i en international Halal-konference i dagene 10. og 11. maj 2018 i London (UK) – som var
arrangeret af HFA Halal Industry Conference (HHIC) – hvorfra følgende hovedindtryk skal refereres:


Der er flere og flere muslimske lande, som er begyndt at konkurrere om at være mest ”halal’sk”, herunder
Emiraterne og Malaysia.



Det kan endvidere forudses, at Halal-kravene vil blive udvidet yderligere i årene fremover til også at dække
områder som eksempelvis fodring, emballage og transport.



Spørgsmålet om bedøvelse er stadigvæk et emne for diskussion, om end problemet ikke er koncentreret
om slagtning af kreaturer, men derimod primært om slagtning af fjerkræ.

(Ref.: OME)

5. Historiske accept-procenter for GATT-kvoten over frosset oksekød
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 39/2017 af 30. juni 2017, punkt 1, har sekretariatet
opgjort, hvorledes accept-procenten for GATT-kvoten over frosset oksekød har udviklet sig i de forløbne 14 år,
hvor disse kvoter er blevet fordelt pro rata (det vil sige i forhold til virksomhedernes faktiske import i en nærmere
fastlagt referenceperiode), nemlig:
GATT-år

Referenceperiode

Accept-procent

Omregnet til fuldt år

2017/2018

12 måneder

35,489750 %

35,489750 %

2016/2017

12 måneder

27,608280 %

27,608280 %

2015/2016

12 måneder

29,836632 %

29,836632 %

2014/2015

12 måneder

27,098510 %

27,098510 %

2013/2014

12 måneder

29,736422 %

29,736422 %

2012/2013

12 måneder

30,632325 %

30,632325 %

2011/2012

12 måneder

28,953811 %

28,953811 %

2010/2011

12 måneder

24,413883 %

24,413883 %

2009/2010

12 måneder

29,943487 %

29,943487 %

2008/2009

12 måneder

20,564162 %

20,564162 %

2007/2008

12 måneder

14,840062 %

14,840062 %

2006/2007

12 måneder

18,217429 % 

18,217429 %

2005/2006

12 måneder

18,363334 %

18,363334 %

2004/2005

16 måneder

14,968250 %

19,957667 % 

 Sammensat af tilslagsprocent ved 1. tranche: 13,474095 % af 274.601 tons og ved 2. tranche: 4,743334 %
af 337.315 tons.
 Den officielle accept-procent (14,968250 %) er omregnet fra en 16 måneders-periode til en sammenlignelig
12 måneders-periode.
Den generelle erfaring med denne pro rata-fordeling har hidtil været eksemplarisk.
(Ref.: OME)
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6. Kraftigt faldende engrospriser på russiske slagtekroppe
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har netop – jfr. omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 38/2017
af 28. juni 2017, punkt 5 – hjemsendt de allernyeste oplysninger om prisudviklingen i den russiske kødsektor,
nemlig over gennemsnitsprisen på det russiske engrosmarked i Moskva for indenlandske oksekroppe.
De nævnte priser – som løbende udarbejdes af Instituttet for Markedsstudier – er faldet i rubler, hvilket tilmed
forstærkes ved omregning til danske kroner (dette sker til gældende kurs ultimo hver måned):
Gennemsnitspris (på engrosmarkederne for slagtekroppe)
Måned (ultimo)
Pris i rubler

Rubel-kurs

Pris i kr.

Juni

219,03 RUR/kg

11,05 kr./100 rubler

24,20 kr./kg

Maj

223,68 RUR/kg

11,68 kr./100 rubler

26,13 kr./kg

April

227,60 RUR/kg

11,98 kr./100 rubler

27,27 kr./kg

Marts

230,10 RUR/kg

12,33 kr./100 rubler

28,37 kr./kg

Februar

217,00 RUR/kg

12,04 kr./100 rubler

26,13 kr./kg

Januar

217,60 RUR/kg

11,54 kr./100 rubler

25,11 kr./kg

December

222,83 RUR/kg

11,56 kr./100 rubler

25,76 kr./kg

November

213,50 RUR/kg

10,87 kr./100 rubler

23,21 kr./kg

Oktober

213,39 RUR/kg

10,74 kr./100 rubler

22,92 kr./kg

September

213,18 RUR/kg

10,57 kr./100 rubler

22,52 kr./kg

August

214,36 RUR/kg

10,24 kr./100 rubler

21,95 kr./kg

Juli

215,47 RUR/kg

9,98 kr./100 rubler

21,50 kr./kg

Juni

213,63 RUR/kg

10,40 kr./100 rubler

22,22 kr./kg

Maj

216,64 RUR/kg

10,12 kr./100 rubler

21,92 kr./kg

April

215,06 RUR/kg

10,17 kr./100 rubler

21,87 kr./kg

Marts

216,50 RUR/kg

9,77 kr./100 rubler

21,15 kr./kg

2015:

December

204,40 RUR/kg

9,36 kr./100 rubler

19,13 kr./kg

2014:

December

247,78 RUR/kg

10,77 kr./100 rubler

26,69 kr./kg

2013:

December

158,54 RUR/kg

16,52 kr./100 rubler

26,19 kr./kg

2012:

December

154,60 RUR/kg

18,54 kr./100 rubler

28,66 kr./kg

2011:

December

171,95 RUR/kg

17,80 kr./100 rubler

30,61 kr./kg

2010:

December

125,01 RUR/kg

18,39 kr./100 rubler

22,99 kr./kg

2009:

December

117,03 RUR/kg

17,11 kr./100 rubler

20,02 kr./kg

2008:

December

135,00 RUR/kg

18,00 kr./100 rubler

24,30 kr./kg

2007:

December

96,75 RUR/kg

20,72 kr./100 rubler

20,05 kr./kg

2006:

December

85,00 RUR/kg

21,50 kr./100 rubler

18,28 kr./kg

2005:

December

78,20 RUR/kg

21,99 kr./100 rubler

17,20 kr./kg

2017:

2016:

(Ref.: OME)
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7. Kraftigt stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. maj 2017 var
på ca. 7.720.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 3,9 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato i 2016,
jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 33/2017 af 8. juni 2017, punkt 6.
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. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede hviderussiske kødproduktion (incl.
pølser) i januar-april 2017 var på i alt ca. 395.700 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en
stigning på i alt ca. 34,7 % i forhold til de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 33/2017 af 8. juni 2017, punkt 7.
Statskonsulenten tilføjer, at produktionen af pølser i nævnte periode udgjorde i alt ca. 69.800 tons (imod i alt ca.
73.400 tons i 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)

9. Meget ringe interesse for præferenceimport fra Balkan
Kommissionen oplyser, at man ved udgangen af maj 2017 – altså de fem første måneder af kalenderåret 2017
– har udstedt licenser på præferenceimport af følgende mængder oksekød (også kaldet ”baby-beef”) fra fem
lande på Balkan:

Eksportland

Bosnien-Hercegovina

Kvote for
kalenderåret
2017

Udstedte ægthedscertifikater
(5 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

250 tons

8.450 tons

97,13 %

13.125 tons

250 tons

12.875 tons

98, 10 %

Kosova

Serbien
I alt

Den tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser i de fire første måneder af 2017 fremgår af Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 35/2017 af 15. juni 2017, punkt 5.
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)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
________________________________________________________________________________________________________________

