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1. Den kommende veterinærinspektion fra Marokko
Den danske ambassade i Rabat (Marokko) har nu oplyst, at Office National de Sécurité Sanitaire des produits
Alimentaires, ONSSA (altså den marokkanske veterinærtjeneste) – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 55/2017 af 18. oktober 2017, punkt 1 – har meddelt foreløbig accept den officielle
invitation fra Fødevarestyrelsen til veterinærinspektion i landet.
ONSSA fortæller imidlertid, at man – på grund af sidste og afgørende audit fra Kommissionen (v/DG Sante) i
perioden 4.  8. december 2017 om godkendelse for eksport af varmebehandlede fjerkræprodukter til EU-28 –
alternativt foreslår, at inspektionen bliver afholdt i uge 3 (altså i dagene 15.  19. januar 2018); og idet denne
nye periode heldigvis kan håndteres af Styrelsen, vil der tilgå tilrettet officiel invitation til Marokko.
(Ref.: OME)

2. Meget lille interesse for import af canadisk oksekød
Landbrugsstyrelsen har netop oplyst, at der har været meget lille interesse for ansøgning om licenser for import
af fersk/kølet henholdsvis frosset oksekød fra Canada i 4. kvartal 2017, nemlig:


Fersk/kølet oksekød: 59,8 tons af i alt 2.584 tons, svarende til 2,3 % (heraf 0 ton i Danmark).



Frosset oksekød:

Ingen ansøgninger (af i alt 695 tons).

Fordelingen i kalenderåret 2018 står i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 52/2017 af 28. september 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

3. Handelsforhandlingerne imellem EU og Mercosur
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har oplyst, at Kommissionen – jfr.
iøvrigt den udførlige beskrivelse i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 16/2017 af 6. marts 2017, punkt 1-5 – har i sinde
at tilbyde Mercour-landene følgende markedsadgang for oksekød i forbindelse med igangværende frihandelsforhandlinger imellem de to handelsblokke:


Fersk/kølet oksekød: 35.000 tons (til 7½ % importtold).



Frosset oksekød:

(Ref.; OME)

35.000 tons (til 7½ % importtold).
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4. Oversigt over EU-godkendte tredjelandsvirksomheder
Som bekendt kræves der ved import af kød og kødprodukter fra tredjelande, at de pågældende virksomheder er
blevet godkendt af Den Europæiske Union.
Kommissionens generaldirektorat for veterinære forhold (DG Sante) foretager løbende en opdatering af denne
liste (kaldet ”Third Country Establishments – List per Country”) som vil kunne indhentes via følgende link til
Kommissionens hjemmeside:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm

Den tilsvarende produktliste (”Third Country Establishments – List per Section”) kan findes her:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm

Der er p.t. 15 tredjelande med godkendte produktionsanlæg for oksekød, hvilket kan hentes ved at venstreklikke
på linket; ”Food – Section I: Meat of domestic ungulates”, idet disse lister senest er blevet opdateret tirsdag
den 5. oktober 2017.
(Ref.: OME)

5. Samhandelsgodkendte virksomheder i EU (og visse andre lande/områder)
Som bekendt må der kun handles med – og eksporteres fra – virksomheder, der er samhandelsgodkendt af EU,
herunder i to af de tre EØS-lande (Island og Norge) samt fire lande/områder med særlige aftaler (Færøerne,
Grønland, San Marino samt Schweiz).
Kommissionens generaldirektorat for veterinære forhold (DG Sante) foretager løbende opdatering af denne
liste, som vil kunne hentes via nedenstående link til Kommissionens officielle hjemmeside, idet der åbnes ved
at venstreklikke på det relevante landenavn:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

(Ref.: OME)

6. Forøgelse af kødproduktionen i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den samlede kasakhiske kødproduktion i januarseptember 2017 lå på i alt ca. 1.206.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen svarer til en stigning på
ca. 4,0 % sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 52/2017 af 28. september 2017, punkt 4.
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) oplyser, at den hviderussiske kvægbestand per 1. oktober 2017
var på ca. 4.290.000 styk, svarende til en stigning på ca. 1,4 % i forhold til bestanden på den tilsvarende dato i
2016, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 54/2017 af 17. oktober 2017, punkt 7.
Det tilføjes også, at malkekobestanden i Hviderusland var på ca. 1.430.000 styk per 1. oktober 2017, hvilket er
en mindre stigning på 0,3 % i forhold til bestanden per 1. oktober 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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