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1. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede hviderussiske kødproduktion (excl.
pølser) i januar-maj 2017 var på i alt ca. 382.400 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en
stigning på i alt ca. 39,1 % i forhold til de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2017 af 16. august 2017, punkt 8.
Statskonsulenten tilføjer, at produktionen af pølser i nævnte periode udgjorde i alt ca. 90.000 tons (imod i alt ca.
87.200 tons i månederne januar-maj 2017), hvilket vil svare til en samlet produktionsstigning på i alt ca. 3,2 % i
forhold de tilsvarende måneder i 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)

2. Ringe interesse for præferenceimport fra Chile
Kommissionen har oplyst, at man ved udgangen af maj 2017 – hvilket vil sige de 11 første måneder af GATTåret 2016/2017 – har udstedt licenser på præferenceimport af følgende mængder oksekød fra Chile, jfr. i øvrigt
omtalen i KF-Meddelelse nr. 15/2003 af 3. februar 2003, punkt 11:

Eksportland

Chile 

Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte
ægthedscertifikater
(11 måneder)

2.350 tons

313 tons

Uudnyttet kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

2.037 tons

86,68 %

 Landet fik på Ministerrådsmødet tirsdag den 17. december 2002 indrømmet en særlig kvote på 1.050 tons
fersk/kølet/frosset oksekød med årlig stigningstakt på 100 tons, jfr. i øvrigt beskrivelsen i KF-Meddelelse nr.
154/2002 af 18. december 2002, punkt 2.
Den tilsvarende opgørelse over udstedte i importlicenser i de 10 første måneder af GATT-året 2016/2017 kan
ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 33/2017 af 8. juni 2017, punkt 9.
Det gældende retsgrundlag for præferenceimportordningen fremgår af Kommissionens kodificerede forordning
(EU) nr. 610/2009 af 10. juli 2009, jfr. i øvrigt følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.180.01.0005.01.DAN

(Ref.: OME)
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3. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
23. august 2017 – jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 40/2017 af 5. juli 2017, punkt 9
– over en række smitsomme husdyrsygdomme, idet nævnte status i øvrigt vil kunne hentes via følgende link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/11756AHUpdateAugust201711764.pdf

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


Afrikansk svinepest (der er blevet rapporteret en stribe udbud i Tjekkiet, fire nye udbrud i Polen (alle tæt
ved grænsen til Hviderusland), 10 nye udbrud i Rusland, et nyt udbrud i Sydafrika samt to nye udbrud i
Ukraine).



Lumpy Hudsygdom (der er blevet rapporteret to nye udbrud i Rusland, ligesom der muligvis forekommer
omfattende udbrud i Kasakhstan).



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



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

Notatet indeholder afslutningsvist en meget informativ oversigt over diverse sygdomsudbrud i Den Europæiske
Union samt visse andre lande i perioden 1. januar → 30. juli 2017.
(Ref.: OME)

4. Uændret antal EU-godkendte farme i Brasilien
Der er – jfr. i øvrigt omtalen i KF-Meddelelse nr. 81/2008 af 4. juli 2008, punkt 10 – nu blevet godkendt i alt otte
farme i Goiás, syv farme i Mato Grosso, men samtidigt hermed er der blevet fjernet tre farme i Mato Grosso do
Sul, tre farme i Minas Gerais og to farme i Rio Grande do Sul og tre farme i São Paulo som godkendte leverandører af slagtekvæg med henblik på eksport af udbenet og modnet oksekød til Den Europæiske Union.
Den seneste omtale af antallet af godkendte brasilianske farme er blevet bragt i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
29/2017 af 24. maj 2017, punkt 9.
Antallet af godkendte farme i Sisbov-systemet er siden været totalt uændret, hvorved der fortsat er anmeldt i alt
1.651 styk, fordelt på nedenstående delstater:


Espiritu Santo (ES): 7 farme – Goiás (GO): 429 farme – Mato Grosso (MT): 444 farme – Mato Grosso do
Sul (MS): 231 farme – Minas Gerais (MG): 268 farme – Paraná (PR): 23 farme – Rio Grande do Sul (RS):
127 farme – Santa Catarina (SC): 0 farme – São Paulo (SP): 122 farme.
I disse delstater er der i alt 9.218 Sisbov-godkendte farme, hvorved det samlede antal EU-godkendte farme
således fortsat kun svarer til ca. 17,9 % af det samlede mulige antal, jfr. i øvrigt omtalen i KF-Meddelelse nr.
144/2009 af 11. november 2009, punkt 2.

Den brasilianske oksekødsorganisation (ABIEC) tilføjer, at det hidtil alene er mindre farme, som har ansøgt om
EU-godkendelsen; og som følge heraf udgør kvægbestanden på disse godkendte farme kun ca. 3,2 mio. styk,
hvilket igen svarer til mindre end 2 % af landets samlede kreaturhold.
Som beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 5/2012 af 2. februar 2012, punkt 1, har Kommissionen overdraget
administrationen af de EU-godkendte farme til det brasilianske landbrugsministerium (hvilket vil sige Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa).
Navnene på alle EU-godkendte farme i Sisbov-systemet offentliggøres dog fortsat også via Kommissionens
Traces-hjemmeside, jfr. i øvrigt nedenstående link:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/bovineholding/index_en.htm

(Ref.: OME)
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