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1. Vurdering af veterinærinspektionen fra Vietnam af hvide biprodukter
Som senest beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2017 af 16. august 2017, punkt 2, blev der i perioden
26. august  2. september 2017 afholdt en vietnamesisk veterinærinspektion af hvide biprodukter, omfattende
i alt fem produktionsanlæg (nemlig fire oksekødsanlæg og et svineanlæg).
Den generelle vurdering af besøget er, at de udsendte inspektører var meget tilfredse med forholdene på disse
anlæg; idet man naturligvis tilføjede, at en eventuel anbefaling af åbning for import af hvide slagtebiprodukter fra
inspicerede anlæg skal godkendes af såvel ministeriet som den ansvarlige minister.
(Ref.: OME)

2. Status på markedsåbningen af Sydkorea
Den danske ambassade i Seoul (Sydkorea) oplyser, at den lovpligtige offentlige høringsprocedure af rapporten
fra Ministry for Food and Drug Safety (MFDS) efter inspektionen juni 2016 blev indledt i går – altså onsdag den
6. september 2017 – og vil løbe over en periode på 60 dage, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 30/2017 af 31. maj 2017, punkt 3.
Efter behandling af diverse høringssvar skal eventuel åbning af Danmark efterfølgende godkendes af landets
parlament, ”National Assembly”, hvilket alt i alt betyder, at den tredje inspektion (af enkelte produktionsanlæg)
tidligst vil kunne finde sted i løbet af 1. kvartal 2018.
(Ref.: OME)

3. Rygte om problemer ved samlæsning til Philippinerne
Som bekendt er det muligt at samlæsse eksempelvis okse- og svinekød i samme container såfremt


varerne er tydeligt adskilt og forseglet efter kravene i certifikaterne, og såfremt

 procedurerne ved samlæsning efterleves som beskrevet i følgende vejledning fra Fødevarestyrelsen:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/notat%20om%20procedure%20ved%20samla
esning_22052015.pdf

Informationer fra europæiske kolleger tyder dog på, at Philippinerne ikke længere vil acceptere samlæsning.
(Ref.: OME)
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4. Brexit og EU’s præferenceimportordninger
Som beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 22/2017 af 5. april 2017, punkt 2, blev den formelle information til
Den Europæiske Union om UK’s udmeldelse af Unionen fremsendt onsdag den 29. marts 2017 fra den britiske
premierminister Theresa May.
Disse udtrædelsesforhandlinger vil blandt andet berøre EU’s præferenceimportordninger, såvel globale kvoter (i
EU-sproget kaldes disse ofte ”ergo omnes”-kvoter) som bilaterale kvoter (der typisk giver begunstigetadgang til
enkelte lande).
Der er på nuværende tidspunkt ingen reelle løsningsforslag på bordet om ”retfærdig” fordel af disse kvoter efter
UK’s udtræden af Den Europæiske Union per 29. marts 2019.
(Ref.: OME)

5. Temperaturkrav ved import af oksekød under GATT-kvoten for frosset oksekød
Som bekendt anfører Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om import af oksekød under
GATT-kvoten på 53.000 tons frosset oksekød i artikel 3b, at


oksekødet skal være nedfrosset til en indre temperatur på 12 C eller derunder, når det føres ind
på EU’s toldområde.
o

Sekretariatet har naturligvis altid tolket bestemmelsen således, at den anførte temperatur skal være opfyldt ved
ankomst til Europa.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser i denne forbindelse, at Kommissionen – på foranledning af en dansk
importør – i brev af 2. oktober 2013 har bekræftet denne fortolkning af temperaturbestemmelserne.
Dette betyder med andre ord, at det ikke er tilladt at indføre produktet fersk/kølet med henblik på efterfølgende
nedfrysning under toldkontrol i EU.
(Ref.: OME)

6. Forøgelse af kødproduktionen i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede kasakhiske kødproduktion i januarjuni 2017 lå på i alt ca. 790.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen svarer til en stigning på ca. 4,7 %
sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 42/2017 af 13. juli 2017, punkt 9.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Esben Juul Bergmann
Schjødt på tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post esbsch@um.dk eller mobil 00 7 926 641 63 48.
(Ref.: OME)

7. Svagt stigende kvægbestand i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) gentager, at den hviderussiske kvægbestand per 1. juni 2017
var på ca. 4.270.000 styk, svarende til en stigning på ca. 0,5 % i forhold til bestanden på den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt den allerseneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 42/2017 af 13. juli 2017, punkt 10.
Det tilføjes også, at malkekobestanden i Hviderusland var på ca. 1.420.000 styk per 1. juni 2017, hvilket er en
mindre stigning på 0,3 % i forhold til bestanden per 1. juni 2016.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Esben Juul Bergmann
Schjødt på tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post esbsch@um.dk eller mobil 00 7 926 641 63 48.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
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