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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

________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariatet har efter gennemgang af Fødevarestyrelsens officielle hjemmeside udarbejdet ajourført oversigt
over alle:

Gældende danske veterinærcertifikater på oksekød til tredjelande
Der forefindes p.t. godkendte veterinærcertifikater på oksekød til i alt 26 tredjelande fra Danmark, idet disse
certifikater kan sammenstilles i følgende tre hovedvarianter:


Bilateralt aftalte veterinærcertifikater:



Enhedscertifikat med EU:

4 lande.



TRACES-certifikater:

2 lande.

20 lande.
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1. Algeriet (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Algeriet – der oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase
tirsdag den 15. december 2009 og senest opdateret mandag den 6. januar 2014 – omfatter oksekød og lever fra
kreaturer, som er født og opvokset i Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Spanien og
Tyskland (altså delvis EU-oprindelse).
Ved import af oksekød opererer man med en BSE-testalder på 48 måneder, og ved eksport af lever opereres
der med en max. alder af dyret på 48 måneder.
Dette nye certifikat – kaldet La 23,0-5213 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/145bde67-b753-4a22-964f-91d3b285dd44

Styrelsen tilføjer, at der alene kan udstedes veterinærcertifikater fra anlæg, som er anført på særlig landeliste,
hvilken dog p.t. er inaktiv grundet manglende rapport fra den algierske veterinærinspektion i dagene 26.  29.
august 2013, jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 3/2014 af 10. januar 2014, punkt 1.
Det kan endelig nævnes, at den danske ambassade i Algier – efter i alt syv års pause – nu atter genåbnes med
virkning fra tirsdag den 1. august 2017, hvilket vil gøre det muligt at få foretaget reel opfølgning over for landets
veterinærmyndigheder.
(Ref.: OME)

2. Armenien (Enhedscertifikat med EU)
Veterinærcertifikatet for eksport af fersk kød og slagtebiprodukter af kvæg (også kaldet Enhedscertifikatet) er
aftalt imellem DG Sante (EU’s veterinærtjeneste) og Toldunionen (hvilket vil sige Hviderusland, Kasakhstan
og Rusland) og omfatter kreaturer af EU-oprindelse.
Som følge af Armeniens tilslutning til Den Eurasiske Økonomiske Union har landet nu godkendt anvendelse
af dette certifikat, hvilket følgelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase torsdag den 11.
maj 2017.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5003 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f694dd7e-99b1-415c-9b7f-e8dcbc130ecb

Ved leverancer fra andre EU-lande skal partierne være ledsaget af såkaldte præeksport-certifikater, hvilket kan
medføre afvigende BSE-testalder.
Det skal endelig erindres, at der kan udelukkende kan udstedes veterinærcertifikater for anlæg, der er medtaget
på den officielle landeliste, som offentliggøres af Rosselkhoznador (den russiske veterinærtjeneste):
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en

(Ref.: OME)

3. Bosnien-Hercegovina (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Bosnien-Hercegovina – som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte
Certifikatdatabase onsdag den 9. december 2009 og senest opdateret torsdag den 13. marts 2014 – omfatter
fersk oksekød (herunder hakket kød) fra alle lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5258 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/19ca2a57-2ded-4ff9-838e-e14d83343472

Det skal tilføjes, at certifikatet indeholder en bestemmelse om, at alt kød til landet skal stamme fra kreaturer, der
har opholdt sig mindst 40 dage på bedrifterne inden de sendes direkte til slagteriet, ligesom der skal garanteres
total adskillelse imellem kød til landet og til andre markeder.
(Ref.: OME)
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4. Canada (TRACES-certifikat)
Eksportcertifikatet til Canada – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase tirsdag den 6. oktober
2015 – er aftalt imellem DG Sante (EU’s veterinærtjeneste) og de canadiske veterinærmyndigheder og omfatter
alt oksekød samt produkter heraf fra kreaturer af EU-oprindelse (med godkendelse for eksport til landet).
Dette certifikat – som ligger på Kommissionens TRACES-hjemmeside – vil kunne findes via nedenstående link
til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f620d6d1-40c1-4d20-8c3b-9f45dbaed5b9

Fødevarestyrelsen understreger, at certifikatet alene kan anvendes af virksomheder, der er blevet anmeldt og
godkendt af Canada, og som efterfølgende er blevet optaget på følgende canadiske landeliste:
http://inspection.gc.ca/active/scripts/meavia/reglist/forresults.asp?lang=e&country=DENMARK&btnSubmit=Submit

(Ref.: OME)

5. Chile (TRACES-certifikat)
Eksportcertifikatet til Chile – som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase torsdag den
18. december 2014 og med seneste opdatering onsdag den 8. marts 2017 – er blevet aftalt imellem DG Sante
(EU’s veterinærtjeneste) og de chilenske veterinærmyndigheder.
Aftalen omfatter oksekød, hakket oksekød og trimmings fra kreaturer af EU-oprindelse (med godkendelse for
eksport til landet).
Dette certifikat – der ligger på Kommissionens TRACES-hjemmeside – vil kunne findes via nedenstående link til
Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/edce6c32-2891-4cea-9e1b-007caac8eca0

Fødevarestyrelsen understreger, at certifikatet alene kan anvendes af virksomheder, der er blevet anmeldt og
godkendt af Chile og efterfølgende optaget på følgende chilenske landeliste:
http://www.sag.cl/content/establecimientos-de-la-union-europea

(Ref.: OME)

6. Egypten (aftalt veterinærcertifikat)
Veterinærcertifikatet til Egypten – der oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase onsdag
den 8. maj 2013 og senest opdateret tirsdag den 7. juli 2015 – omfatter udbenet fersk/kølet/frosset oksekød
samt oksekødsprodukter fra kvæg af dansk oprindelse og med en max. alder af dyret på 48 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5107 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/d73309f9-1006-40d6-b978-2a5878d53c3c

Der blev tirsdag den 8. juli 2014 – med opdatering af tirsdag den 7. juli 2015 – indlagt aftalt veterinærcertifikat
over blandede okse- og fjerkrækødsprodukter i Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase fra kreaturer af dansk
oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5106 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/827cb688-5ab0-44e7-a01f-65d4b3ba35ea

Styrelsen tilføjer, at man udelukkende udsteder veterinærcertifikater fra anlæg, der er anført på nedenstående
landeliste af fredag den 30. september 2016 (der erstatter tidligere liste af torsdag den 12. marts 2015):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Egypten/Liste300916.pdf

(Ref.: OME)
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7. Emiraterne (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til De Forenede Arabiske Emirater (Emiraterne) – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens
Certifikatdatabase torsdag den 19. november 2009 – omfatter fersk oksekød (og produkter heraf) fra kreaturer
af dansk oprindelse og med en max. alder af dyret på 30 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-1587 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/9b7ef693-d113-4263-9979-06373b131f02

(Ref.: OME)

8. Fransk Polynesien (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Fransk Polynesien – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase torsdag
den 4. november 2010 – omfatter fersk oksekød og oksekødsprodukter fra alle lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-2540 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/d6295e7b-3e1c-4dc9-8b78-ec0b154a3537

(Ref.: OME)

9. Hongkong (aftalt veterinærcertifikat)
Oprindelses- og sundhedsattesten til Hongkong – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase
torsdag den 20. marts 2013 og senest opdateret tirsdag den 2. marts 2017 – er med direkte henvisning til OIE’s
godkendelse af Danmark som værende et land med ubetydelig BSE-risiko.
Attesten er aftalt uden særskilte BSE-betingelser; og som følge heraf omfatter det derfor alene oksekød og
oksekødsprodukter fra kreaturer af dansk oprindelse.
Denne attest – kaldet La 23,0-5004 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/9449a06e-8bc6-47d5-b47c-aeeb183386a1

Kommissionen har nu aftalt et veterinærcertifikat med Hongkong for oksekød af EU-oprindelse, idet man kun
tillader import fra EU-lande, som anført på nedenstående landeliste af tirsdag den 13. juni 2017:
http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html

(Ref.: OME)

10. Hviderusland (Enhedscertifikat med EU)
Veterinærcertifikatet for eksport af fersk kød og slagtebiprodukter af kvæg (også kaldet Enhedscertifikatet) –
som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase mandag den 28. januar 2013 og
senest opdateret torsdag den 4. december 2014 – er aftalt imellem DG Sante (EU’s veterinærtjeneste) samt
Toldunionen (det vil sige Hviderusland, Kasakhstan og Rusland) og omfatter derfor kvæg af EU-oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5003 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f694dd7e-99b1-415c-9b7f-e8dcbc130ecb

Ved leverancer fra andre EU-lande skal partierne være ledsaget af såkaldte præeksport-certifikater, hvilket kan
medføre afvigende BSE-testalder.
Det skal endelig erindres, at der kan udelukkende kan udstedes veterinærcertifikater for anlæg, der er medtaget
på den officielle landeliste, som offentliggøres af Rosselkhoznador (den russiske veterinærtjeneste):
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en

(Ref.: OME)
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11. Iran (aftalt veterinærcertifikat)
Veterinærcertifikatet til Iran – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase torsdag den
19. maj 2016 og senest opdateret fredag den 20. januar 2017 – omfatter fersk oksekød (og produkter heraf) fra
kreaturer af dansk oprindelse og med en max. alder af dyret på 30 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5603 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/e5729cc8-c293-47a7-8af5-f0cc89a38451

(Ref.: OME)

12. Japan (aftalt veterinærcertifikat)
Veterinærcertifikatet til Japan – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase torsdag den 18.
februar 2016 – omfatter fersk oksekød og slagtebiprodukter fra kvæg med oprindelse i Japan-godkendte lande
(altså delvis EU-oprindelse) og med en max. alder af dyret på 30 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5537 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/466ae23a-77bf-4334-88c7-33b3ea9b2637

For EU’s vedkommende har de japanske myndigheder p.t. godkendt følgende 12 BSE-ramte lande, nemlig syv
inden for EU (Frankrig, Nederlandene, Irland, Polen, Danmark, Sverige og Italien undtagen øen Sardinien)
samt fem lande uden for EU (USA, Canada, Norge, Schweiz og Liechtenstein).
Den samlede liste over disse lande fremgår i øvrigt også af vedlagte link til det japanske landbrugsministeriums
(MAFF’s) officielle hjemmeside:
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/eligible-bse-country.html

Fødevarestyrelsen understreger, at certifikatet alene kan anvendes af virksomheder, der er blevet anmeldt og
godkendt af Japan, og som efterfølgende blevet optaget på nedenstående japanske landeliste af torsdag den
18. februar 2016 med seneste ajourføring mandag den 30. januar 2017:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Japan/List_3_210316.pdf

De japanske særregler for åbning for import fra BSE-ramte lande – også kaldet ”Export Verification Program” –
er blevet offentliggjort i sin helhed på MAFF’s officielle hjemmeside, idet aftalen med Danmark (udfærdiget på
såvel engelsk som japansk) vil kunne findes via følgende link:
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/dk_beef_ev.pdf

(Ref.: OME)

13. Jordan (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Jordan – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase tirsdag den
8. december 2009 med opdatering af tirsdag den 31. januar 2017 – omfatter oksekød (og produkter heraf) fra
kreaturer af fra andre EU-lande med ubetydelig BSE-status (altså delvis EU-oprindelse).
Uanset certifikatteksten – som ikke har nogen aldersgrænse – har de jordanske myndigheder fastslået, at der
indtil videre kun kan eksporteres oksekød fra kvæg med en max. alder af dyret på 48 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5790 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/83b444a0-d34a-4d14-a20b-5968105d3fd9

Fødevarestyrelsen understreger, at det ikke er specifikt aftalt med de jordanske myndigheder, hvorvidt der skal
foretages officiel forsegling og om der skal påføres containernummer. Såfremt dette undlades, skal felterne
streges, og eksporten foregår på egen risiko.
(Ref.: OME)
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14. Kasakhstan (Enhedscertifikat med EU)
Veterinærcertifikatet for eksport af fersk kød og slagtebiprodukter af kvæg (også kaldet Enhedscertifikatet) –
som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase mandag den 28. januar 2013 og
senest opdateret torsdag den 4. december 2014 – er aftalt imellem DG Sante (EU’s veterinærtjeneste) samt
Toldunionen (det vil sige Hviderusland, Kasakhstan og Rusland) og omfatter derfor kvæg af EU-oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5003 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f694dd7e-99b1-415c-9b7f-e8dcbc130ecb

Ved leverancer fra andre EU-lande skal partierne være ledsaget af såkaldte præeksport-certifikater, hvilket kan
medføre afvigende BSE-testalder.
Det skal endelig erindres, at der kan udelukkende kan udstedes veterinærcertifikater for anlæg, der er medtaget
på den officielle landeliste, som offentliggøres af Rosselkhoznador (den russiske veterinærtjeneste):
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en

(Ref.: OME)

15. Kosova (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Kosova – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase torsdag
den 13. oktober 2016 – omfatter fersk oksekød (herunder hakket kød) fra alle lande med EU-godkendelse, idet
certifikatet (på virksomhedens eget ansvar) også anvendes ved eksport af spiselige biprodukter.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5769 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/7909b3ca-f655-46f5-ac6e-ff0832b0281d

Ved transit igennem Serbien skal der udfyldes et særligt annex til certifikatet.
(Ref.: OME)

16. Macau (aftalt veterinærcertifikat)
Oprindelses- og sundhedsattesten til Macau – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase fredag
den 13. september 2013 – er med direkte henvisning til OIE’s godkendelse af Danmark som værende et land
med ubetydelig BSE-risiko.
Attesten er aftalt uden særskilte BSE-betingelser; og som følge heraf omfatter det derfor alene oksekød og
oksekødsprodukter fra kreaturer af dansk oprindelse.
Denne attest – kaldet La 23,0-5151 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/42c45251-e6d7-42c6-9b19-bb8b3c86a1ac

(Ref.: OME)

17. Makedonien (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Makedonien – som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase
mandag den 20. december 2010 og opdateret torsdag den 28. juli 2011 – omfatter fersk oksekød (herunder
hakket kød) fra alle lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-2648 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/462edd16-1124-468d-8d01-b1a785189d25

Der skal garanteres total adskillelse imellem kød til landet og til andre markeder.
(Ref.: OME)
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18. New Zealand (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til New Zealand – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase den
søndag 22. november 2009 – omfatter fersk oksekød fra alle lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-1509 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/49a63dcf-3435-464f-af27-38ccf674db23

(Ref.: OME)

19. Ny Kaledonien (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Ny Kaledonien – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase
fredag den 5. februar 2010 og allersenest opdateret tirsdag den 6. september i 2016 – omfatter fersk oksekød
og oksekødsprodukter fra alle lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5301 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/131c80df-e42e-43c7-8f8a-9822b7d64420

(Ref.: OME)

20. Philippinerne (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Philippinerne – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase torsdag den
3. juli 2014 – omfatter oksekød og spiselige biprodukter fra kreaturer af dansk oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5290 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/d773fb99-32cc-4241-babd-2b2be7a763ad

Styrelsen tilføjer, at man udelukkende udsteder sundhedscertifikater fra anlæg, der er anført på nedenstående
landeliste af torsdag den 11. maj 2017 (der erstatter tidligere liste af tirsdag den 16. september 2014):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Filippinerne/Liste070317_korrigeret110
517.pdf

(Ref.: OME)

21. Rusland (Enhedscertifikat med EU)
Veterinærcertifikatet for eksport af fersk kød og slagtebiprodukter af kvæg (også kaldet Enhedscertifikatet) –
som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase mandag den 28. januar 2013 og
senest opdateret torsdag den 4. december 2014 – er aftalt imellem DG Sante (EU’s veterinærtjeneste) samt
Toldunionen (det vil sige Hviderusland, Kasakhstan og Rusland) og omfatter derfor kvæg af EU-oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5003 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f694dd7e-99b1-415c-9b7f-e8dcbc130ecb

Ved leverancer fra andre EU-lande skal partierne være ledsaget af såkaldte præeksport-certifikater, hvilket kan
medføre afvigende BSE-testalder.
Det skal endelig erindres, at der kan udelukkende kan udstedes veterinærcertifikater for anlæg, der er medtaget
på den officielle landeliste, som offentliggøres af Rosselkhoznador (den russiske veterinærtjeneste):
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en

Det skal tilføjes, at præsident Vladimir Putin med dekret af 30. juni 2017 – jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 40/2017 af 5. juli 2017, punkt 6 – forlængede det oprindelige étårige totalembargo imod import af
oksekød fra hele EU med yderligere 1 år, nemlig til og med den 31. december 2018.
(Ref.: OME)
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22. Saudi Arabien (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Saudi Arabien – som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase
fredag den 12. februar 2010 og senest opdateret tirsdag den 6. september 2016 – omfatter fersk oksekød (og
produkter heraf) fra kreaturer af dansk oprindelse og med en max. alder af dyret på 30 måneder.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-2049 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/6bf39d19-01da-46f4-96c9-55002789fbf5

Styrelsen tilføjer, at man udelukkende udsteder sundhedscertifikater fra anlæg, der er anført på nedenstående
landeliste af tirsdag den 17. januar 2017 (der erstatter tidligere liste af torsdag den 13. juni 2013):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Saudi%20Arabien/Saudi_liste_oksekød
.pdf

Denne landeliste bygger på den tilsvarende liste fra den saudi arabiske landbrugsministeriums hjemmeside:
http://www.sfda.gov.sa/ar/food/circulations/restraiction/Pages/foodnews1-2-2010a1.aspx

(Ref.: OME)

23. Serbien (aftalt veterinærcertifikat)
Veterinærcertifikatet til Serbien – der oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase tirsdag
den 11. januar 2011, men erstattet med ny udgave af fredag den 9. november 2012 med seneste ajourføring
tirsdag den 6. september 2016 – omfatter fersk oksekød (herunder hakket kød) og spiselige biprodukter fra alle
lande med EU-godkendelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-4065 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/49c3194b-494b-412b-9347-eb03b23d2f90

(Ref.: OME)

24. Singapore (aftalt veterinærcertifikat)
Veterinærcertifikatet til Singapore – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase onsdag den 20.
januar 2012 med seneste opdatering onsdag den 31. maj 2017 – omfatter oksekødudskæringer og spiselige
biprodukter fra kreaturer af dansk oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-2881 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/3de9a22a-4d2a-4476-86cd-cdd872d898c6

Certifikatet er – med direkte henvisning til OIE’s godkendelse af Danmark som værende et land med ubetydelig
BSE-risiko – aftalt uden særskilte BSE-betingelser.
Fødevarestyrelsen understreger, at certifikatet alene kan anvendes af virksomheder, der er blevet anmeldt og
godkendt af Singapore og efterfølgende optaget på følgende singaporeanske landeliste, der senest er blevet
ajourført fredag den 9. juni 2017:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Singapore/Singaporeliste_oksekød.pdf

Den omtalte landeliste offentliggøres parallelt hermed på de singaporeanske veterinærmyndigheders officielle
hjemmeside, der kan findes via følgende link:
http://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment,

hvor der skal anføres ”Denmark” under ”Country” og ”Beef/Veal” under ”Category”.
(Ref.: OME)
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25. Ukraine (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Ukraine – der blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase fredag den 4. juni
2015 – omfatter udbenet oksekød (herunder spiselige biprodukter) fra kreaturer af dansk oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5503 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/d60db415-d4a7-4ad3-b0f5-d83b67a6635f

Markedsadgangen til landet blev udvidet torsdag den 21. april 2016, hvor der indlagt aftalt sundhedscertifikat i
Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase over fersk oksekød-med-ben fra kreaturer af dansk oprindelse.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5704 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/ac2bd516-9bfb-4c08-baab-23bfc4aa0ad2

(Ref.: OME)

26. Vietnam (aftalt veterinærcertifikat)
Sundhedscertifikatet til Vietnam – som blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase den torsdag 30.
juni 2016 – omfatter udbenet oksekød (herunder spiselige biprodukter) samt oksekødsprodukter fra kreaturer af
dansk oprindelse (og erstatter dermed tidligere ikke-godkendt sundhedscertifikat af onsdag den 28. april 2010,
kaldet La 23,0-2356).
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5527 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/37ed84e0-adea-48fd-a8e9-738e1a3b1d92

Styrelsen tilføjer også, at man alene udsteder sundhedscertifikater fra anlæg, der er anført på nedenstående
landeliste, der senest er blevet opdateret onsdag den 11. januar 2017:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Lande/Vietnam/Vietnamliste25.08.2016.pdf

Fødevarestyrelsen understreger, at godkendelse som leverandør af de spiselige røde biprodukter kan ske efter
national godkendelsesprocedure, hvorimod godkendelse som leverandør af de spiselige hvide biprodukter kun
kan ske efter national godkendelsesprocedure, efterfulgt af vietnamesisk inspektion.
(Ref.: OME)

27. Gældende landelister
En række af ovenstående tredjelande opererer med såkaldte landelister, idet listerne til følgende lande normalt
vil disse kunne ændres rent administrativt via ansøgning til Fødevarestyrelsen, nemlig:


Canada, Chile, Japan, Philippinerne, Singapore og Vietnam.

For øvrige lande med krav om landelister vil disse udelukkende kunne ændres efter forudgående inspektion,
hvilket omfatter:


Algeriet, Egypten, Saudi Arabien og Vietnam (for så vidt angår de spiselige hvide biprodukter).



Toldunionen/Den Eurasiske Økonomiske Union, hvor de russiske lister danner basis for eksport til i alt
fire lande, nemlig Armenien, Hviderusland, Kasakhstan og Rusland.

Det anbefales, at de enkelte virksomheder gennemgår disse lister med henblik på eventuel ajourføring og/eller
ændring, idet alle gældende landelister fremgår af vedlagte link til Fødevarestyrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste_over_foedevarevirksomheder_godkendt_til_eksport.aspx

(Ref.: OME)
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28. EØS-aftaler m.v.
Ved eksport til en række lande med direkte adgang til EU’s Indre Marked (det vil sige i henhold til EØS-aftaler
m.v.), er det ikke obligatorisk at anvende veterinærcertifikater, hvilket således er gældende for nedenstående
seks lande og områder:


Færøerne, Grønland, Island, Norge, San Marino og Schweiz.

(Ref.: OME)

29. Tålte og generiske veterinærcertifikater fra Danmark
Tålt certifikat:
Fødevarestyrelsen indlagde fredag den 15. oktober 2010 med opdatering torsdag den 22. september 2016 et
såkaldt tålt Sundhedscertifikatet til Tyrkiet i sin Certifikatdatabase.
Dette certifikat – der omfatter fersk/kølede/frosne oksekroppe fra næsten alle EU-stater, idet alle slagtekroppe
til landet skal være BSE-testet – bygger alene på et tyrkisk modelcertifikat og er derfor ikke blevet aftalt med de
tyrkiske myndigheder, hvilket med andre ord også betyder, at Styrelsen heller ikke kan garantere, at der ikke
kan opstå problemer ved brugen heraf.
Dette certifikat – kaldet La 23,0-5556 – kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/bdc29d85-b30d-47fa-afa3-c668f3bad681

Generiske certifikater:
Fødevarestyrelsen kan også udstede såkaldt generiske – altså generelle – veterinærcertifikater ved eksport af
oksekød til visse andre tredjelande, eksempelvis:


Gabon, Libanon, Libyen, Seychellerne og Tunesien.

Dette certifikat – som oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens såkaldte Certifikatdatabase lørdag den 30.
januar 2010 og senest opdateret den torsdag 14. juni 2012 – kan anvendes ved eksport af kød og kødprodukter
til alle tredjelande, idet Styrelsen naturligvis ikke kan garantere, at dette altid kan anvendes problemfrit.
Det nævnte certifikat – kaldet La 23,0-2228 – kan findes via følgende link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/d479636b-ac17-438b-a386-65b4684d42de

Dette generiske veterinærcertifikat vil også kunne anvendes til langt de fleste afrikanske lande (dog bortset fra
Sydafrika samt tre af de fem muslimske lande i Nordafrika, nemlig Algeriet, Egypten og Marokko).
Styrelsen har derudover udstedt et generelt veterinærcertifikat ved eksport af oksekød til russisk-talende lande,
der eksempelvis kan anvendes ved eksport til:


Aserbajdsjan og Turkmenistan.

Dette certifikat – der oprindelig blev indlagt på Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase tirsdag den 29. december
2009 og senest opdateret onsdag den 26. oktober 2016 – kan anvendes ved eksport af kød og kødprodukter til
sådanne tredjelande, idet Styrelsen naturligvis ikke kan garantere, at dette altid kan anvendes problemfrit.
Det nævnte certifikat – kaldet La 23,0-1553 – kan for varer af dansk oprindelse findes via nedenstående link til
Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/0b0f7a50-cc95-49eb-be15-83df92c48800

Det skal endelig fremhæves, at dette certifikat ikke kan anvendes ved eksport til russisk-talende lande med
aftalte certifikater, hvilket vil sige Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Rusland samt Ukraine.
(Ref.: OME)
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30. Tidligere oversigter over gældende veterinærcertifikater på oksekød til tredjelande
Nærværende beskrivelse er – som nævnt – ajourføring af oversigt over gældende danske veterinærcertifikater
på oksekød til tredjelande, der blev offentliggjort i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 46/2016 af 25. juli 2015.
Der skal endvidere henvises til tidligere udarbejdede oversigter over:


Gældende veterinærcertifikater på oksekød i totalt 10 europæiske EU-lande – der blev offentliggjort i bilag til
Nyhedsbrev om Oksekød nr. 51/2016 af 16. september 2016.



Gældende veterinærcertifikater på oksekød i Nederlandene – der blev medtaget i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 31/2017 af 2. juni 2017.



Gældende veterinærcertifikater på oksekød i Sverige – der blev offentliggjort i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
36/2017 af 19. juni 2017.

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

