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Bidragsyder(e) til nærværende Nyhedsbrev om Oksekød:
OME – Ole Meland

–

tlf. 33 39 44 63

– e-post ome@lf.dk

–

mobil 23 30 85 41

________________________________________________________________________________________________________________

1. Bortrejse i sekretariatet
L&F’s daglige kontaktperson inden for eksport og import af oksekød (Ole Meland) vil være bortrejst i perioden 4.
 13. september 2017, hvorfor alle henvendelser i nævnte periode primært bør ske elektronisk (nemlig til
ome@lf.dk), idet hastesager dog kan rettes til mobil 23 30 85 41.
(Ref.: OME)

2. Vurdering af inspektionen fra Taiwan af det veterinære system (incl. BSE)
Som senest omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 50/2017 af 21. september 2017, punkt 1, blev der i perioden
16.  28. september 2017 afholdt en taiwanesisk inspektion af det veterinære system (incl. BSE), herunder
besøg i hele produktionskæden fra foderfabrik til kreaturslagteri.
Den generelle vurdering af besøget er, at de udsendte inspektører var særdeles tilfredse med både forløbet af
turen og de modtagne oplysninger, hvorfor man vil indstille Danmark til efterfølgende politisk godkendelse for
eksport af oksekød til landet.
Det blev oplyst, at man – ud over Nederlandene og Sverige – også har godkendt import af oksekød (fra kvæg
på max. 30 måneder) fra Japan, idet dette p.t. er underkastet med obligatoriske offentlige høring på 30 dage
(med efterfølgende offentliggørelse på den officielle hjemmeside hos Ministry of Health and Welfare).
(Ref.: OME)

3. Grænsekontrolposter i Den Europæiske Union
Kommissionen henleder opmærksomheden på, at man løbende (nemlig 3-4 gange årligt) indlægger opdateret
oversigt over godkendte grænsekontrolposter – p.t. ca. 300 – ved import til EU via følgende link til Unionens
officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0821-20151107&from=EN

Retsgrundlaget er således Kommissionens beslutning nr. 2009/821/EF af 28. september 2009 (som senest er
blevet ændret med Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2015/1997/EU af 5. november 2015).
(Ref.: OME)
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4. Benchmark imellem aftalte danske, irske og nederlandske veterinærcertifikater
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 53/2016 af 28. september 2016, punkt 3, kan der listes
følgende benchmark med aftalte danske, irske og nederlandske veterinærcertifikater til de 20 MENA-lande, idet


oplysningerne stammer fra den årlige undersøgelse af europæiske veterinærcertifikater på oksekød.

Denne undersøgelse foretages medio årene; og den samlede tilvækst fra 2012 til 2017 er blevet markeret med
rødt nedenfor:
Tredjeland

Danmark

Irland

Nederlandene

Algeriet

x

x

x
x

Bahrain
Egypten

x

x

x

Emiraterne

x

x

x
x

Irak
Iran

x

Israel
Jordan

x
x

x
x

x

x

Kuwait
x

Libanon

x
x

Libyen
Marokko

x

x

Oman

x

x

”Palæstina”
x

Qatar
x

x

Tunesien

x

x

Tyrkiet

x

x

Saudi Arabien

x

Syrien

Yemen
I alt medio 2017

6

11

16

I alt medio 2012

4

8

5

Det er således ganske tydeligt, at Irland og – i endnu højere grad – Nederlandene har satset meget målrettet
på Mellemøsten og Nordafrika.
(Ref.: OME)
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5. Stigende afregningspriser på russisk slagtekvæg
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har netop – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 44/2017 af 23. august 2017, punkt 5 – hjemsendt de nyeste 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 faldet svagt i rubler, hvilket
dog mere end opvejes 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.

August

100,45 RUR/kg

10,76 kr./100 rubler

10,81 kr./kg

Juli

100,90 RUR/kg

10,55 kr./100 rubler

10,64 kr./kg

Juni

101,05 RUR/kg

11,05 kr./100 rubler

11,17 kr./kg

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

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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6. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede hviderussiske kødproduktion (excl.
pølser) i januar-juli 2017 var på i alt ca. 532.800 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en
stigning på i alt ca. 40,1 % i forhold til de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 45/2017 af 29. august 2017, punkt 1.
Statskonsulenten tilføjer, at produktionen af pølser i nævnte periode udgjorde i alt ca. 129.000 tons (imod i alt
ca. 135.200 tons i månederne januar-juli 2016), hvilket svarer til et samlet produktionsfald på i alt ca. 3,9 %.
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. Kraftigt stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. august 2017
var på ca. 7.440.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 3,7 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 49/2017 af 14. september 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)

8. Praktisk gennemførelse af landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 52/2017 af 28. september 2017, punkt 1, om den
praktiske kan følgende landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada skal opmærksomheden også henledes
på følgende forhold:


Omregning fra kød-med-ben til udbenet oksekød sker med en fast faktor på 130 %, hvorfor eksempelvis
slutkvoten på 50.000 tons kød-med-ben svarer til 38.461½ tons udbenet oksekød.



Delkvoten på fersk/kølet oksekød (incl. nyretappe og mellemgulv) har fået løbenummer 09.4280, medens
den tilsvarende delkvote på frosset oksekød (incl. nyretappe, mellemgulv, spiselige slagtebiprodukter samt
saltede/tørrede/røgede produkter) har fået løbenummer 09.4281.



Landbrugsstyrelsen har en vejledning om disse nye toldtarifkvoter under udarbejdelse.

(Ref.: OME)

9. Den nyeste status over smitsomme husdyrsygdomme
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har fremsendt en ajourført status per
27. september 2017 – jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 45/2017 af 29. august
2017, punkt 3 – over en række smitsomme husdyrsygdomme, idet denne i øvrigt kan hentes via følgende link:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/11966AHUpdateSeptember201711968.pdf

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


Afrikansk svinepest (der har været i alt 101 udbud blandt vildsvin i Tjekkiet og tre nye udbrud i Ukraine).



Lumpy Hudsygdom (der er blevet rapporteret et udbrud i Grækenland og fire nye udbrud i Rusland.



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



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

(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
________________________________________________________________________________________________________________

