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1. Opfølgning på det besvarede spørgeskema fra Marokko
Under henvisning til det tidligere fremsendte marokkanske spørgeskema – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse
heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 49/2017 af 14. september 2017, punkt 5 – havde landets veterinærtjeneste
inviteret den danske ambassade i Rabat og sekretariatet til et hurtigt opfølgende møde til afholdelse torsdag
den 5. oktober 2017.
Landets veterinærdirektør, Dr. Abderrahmane El Abrak, er overordentlig tilfreds med det modtagne materiale,
hvorfor man nu er klar til næste fase i (gen)åbningen for import af dansk oksekød, nemlig en inspektion i landet
(helst til afholdelse inden årsskiftet 2017/2018).
Ønskerne til denne inspektion – som vil omfatte udsendelse af tre inspektører i en fuld arbejdsuge – blev også
afklaret på stedet.
Markedsmæssigt vurderes følgende muligheder at være de mest åbenlyse i Marokko:
➢

En EU-aftalt årlig kvote på 4.000 tons udbenet højkvalitetskød, hvor den normale toldbelastning er udfaset
lineært over fem år (altså med 20 % årligt), hvorfor oksekød under kvoten fra og med den 1. oktober 2016
kan importeres total toldfrit med henblik på salg til supermarkeder og førende hoteller.

➢

Landet har åbnet en autonom (altså ensidig) kvote for import af frosne burgere m.v. (100 % rent oksekød),
som kan importeres til en toldbelastning i underkanten af 20 %.

(Ref.: OME)

2. Nye landelister for eksport af oksekød til Vietnam
Som senest omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 32/2017 af 12. juni 2017, punkt 1, har Department of Animal
Health (DAH) overtaget kontrollen med landets slagterier samt import/eksport af kød fra National Agro-ForestryFisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD).
DAH har som følge heraf nu udarbejdet egen web-side med godkendte udenlandske produktionsanlæg, hvilken
kan indhentes via følgende link til den officielle hjemmeside:
http://www.cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vattren-can-vao-viet-nam.aspx

Det ses, at Danmark står som nummer 7 på listen med opdateringsdato fredag den 8. september 2017.
(Ref.: OME)
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3. Østrig er nu også blevet godkendt for eksport til Japan
Under henvisning til omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2016 af 8. juli 2016, punkt 2, kan det oplyses, at
Østrig med virkning fra fredag den 29. september 2017 er blevet godkendt for eksport af oksekød og spiselige
slagtebiprodukter fra kreaturer under 30 måneder til Japan, jfr. øvrigt også nedenstående link til hjemmesiden
på det japanske landbrugsministerium (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF):
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/eligible-bse-country.html

Den danske ambassade i Tokyo har i denne forbindelse oplyst, at i alt seks andre EU-lande – nemlig Belgien,
Kroatien, Litauen, Spanien, Tyskland og UK – også er i proces med henblik på godkendelse til landet.
(Ref.: OME)

4. Nederlandene og Sverige er formelt blevet godkendt af Taiwan
Kommissionen oplyste i pressemeddelelse af tirsdag den 10. oktober 2017, at Taiwan nu formelt har godkendt
import af udbenet oksekød af national oprindelse fra Nederlandene (12 måneder) og Sverige (30 måneder), jfr.
i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 50/2017 af 21. september 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

5. Kvartalsmæssigt toldfrie mængder under frihandelsaftalen med Canada
Under henvisning til omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 52/2017 af 28. september 2017, punkt 1, kan det nu
oplyses, at den nye toldfrie importkvote på oksekød fra Canada bliver fordelt således i de to første kalenderår
(kvote-år):
Kvartalsmæssige mængder
Løbenummer
Kalenderåret 2017

Kalenderåret 2018

1. kvartal:

0 tons

1. kvartal: 4.860 tons

09.4280/09.4281

2. kvartal:

0 tons

2. kvartal: 4.860 tons

09.4280/09.4281

3. kvartal:

0 tons

3. kvartal: 4.860 tons

09.4280/09.4281

4. kvartal: 3.279 tons

4. kvartal: 4.860 tons

09.4280/09.4281

Principperne bag frihandelsaftalen imellem Kommissionen og Canada er mere udførlig omtalt i Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 26/2016 af 26. april 2016, punkt 1-5.
(Ref.: OME)

6. Svagt stigende kvægbestand i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den hviderussiske kvægbestand per 1. august 2017
var på ca. 4.290.000 styk, svarende til en stigning på ca. 0,9 % i forhold til bestanden på den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 47/2017 af 7. september 2017,
punkt 7.
Det tilføjes også, at malkekobestanden i Hviderusland var på ca. 1.420.000 styk per 1. august 2017, hvilket er
en mindre stigning på 0,3 % i forhold til bestanden per 1. august 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
Landbrug og Fødevarer
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