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Baseret på en ekstraordinær 2017-bevilling fra Kvægafgiftsfonden afholdt sekretariatet – efter en meget stor
indsats fra den lokale danske ambassade – en lang række målrettede møder i Sydafrika i oktober 2017 med
henblik på

Opnåelse af markedsadgang til Sydafrika
1. Sydafrika: Supermarkedet Checkers Hyper (Pretoria)
Checkers Hyper – som er en førende lokal supermarkedskæde, der ejes af the Shoprite Group of Companies,
sælger primært til kunder i den øverste ende af indkomstskalaen – indeholder et meget velassorteret udvalg af
produkter, idet nedenstående blev observeret:


Det betydelige udvalg af fersk/kølet kød stammer – med sin høje fedtmarmorering – tydeligvis fra kreaturer
af kødracer, ligesom tunger (både hele og skiveskåret) har stor hyldeplads.



Det betydelige udvalg af udenlandske mejeriprodukter domineres af franske produkter som Président og
Danone, hvorimod Arla er totalt fraværende.

(Ref.: OME)

2. Sydafrika: Supermarkedet Food Lovers (Pretoria)
Food Lovers er tydeligvis også til kunder i den øvre ende af indkomstskalaen, idet følgende blev observeret:


Det betydelige udvalg af fersk/kølet kød stammer – med sin høje fedtmarmorering – tydeligvis fra kreaturer
af kødracer.



I modsætning til Checkers Hyper har man meget stort udvalg af andre spiselige biprodukter end blot tunger,
nemlig lever, haler og nyrer.

(Ref.: OME)
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3. Sydafrika: Opstartmøde med den danske ambassade (Pretoria)
Sekretariatet og ambassaden gennemgik kort programmet for møderne i dagene tirsdag den 10. oktober 2017,
onsdag den 11. oktober 2017 og torsdag den 12. oktober 2017, idet et af hovedformålene med besøget er at få
afklaret mulighederne for eksportcertifikat til Sydafrika samt de mest lovende markedsmuligheder i landet for
den danske oksekødsbranche.
(Ref.: OME)

4. Sydafrika: South African National Halaal Authority (Johannesburg)
South African National Halaal Authority (SANHA) kan godt godkende bedøvelse før afblødning som Halal; men
man vil ikke kunne godkende Islamisk Kulturcenter (ICC) i København som udsteder af Halal-eksportcertifikater
uden formel ”eksamination”, hvor man blandt vil lægge følgende forhold til grund:


ICC skal kunne dokumentere, at man har fuld kontrol over den indenlandske distribution af Halal-mærket
fjerkræ-, okse- og lammekød.



Islamisk Kulturcenter skal være proaktiv i fremme af Halal-certificering til andre produkter end kød, herunder
eksempelvis ingredienser.



Certificeringsaktiviteterne i ICC skal være komplet adskilt fra Kulturcentrets øvrige drift; og det skal kunne
dokumenteres, at et eventuelt overskud herfra alene går til velgørende formål.

Dette betyder sammenfaldende, at Islamisk Kulturcenter p.t. næppe vil kunne godkendes til Halal-certificering til
det sydafrikanske marked.
(Ref.: OME)

5. Sydafrika: South African Meat Industry Company (Pretoria)
South African Meat Industry Company (SAMIC) er godkendt af landets myndigheder til at forestå klassificering
af slagtekroppe fra kreaturer på i alt 206 slagtesteder overalt i Sydafrika.
SAMIC understregede, at al klassificering er frivillig i landet; men det blev også fremhævet, at de ovennævnte
slagtesteder dækker 97,6 % af landets officielle kreaturslagtninger, idet de resterende 2,4 % slagtes på i alt 194
mindre og små slagterier.
Kompagniet beskæftiger i alt 344 inspektører; og alle udgifter til klassificeringssystemet dækkes fuldt ud af de
tilmeldte slagterier.
SAMIC fortalte endvidere, at den langt overvejende del af oksekødsproduktionen (nemlig ca. 85 %) stammer fra
slagtning af kødracedyr under 18 måneder, idet den resterende produktion stammer fra slagtning af malkeracer.
(Ref.: OME)

6. Sydafrika: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Pretoria)
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) fortalte indledningsvist, at EU-28 – i henhold til national
lovgivning – betragtes som havende kontrolleret BSE-risiko (og man godkender således ikke anbefalingerne fra
OIE); og som følge heraf er første skridt for fuld markedsadgang til landet udfyldelse af et særligt spørgeskema.
MAFF understregede, at behandlingen af et sådant spørgeskema vil trække ud i årevis, hvorfor man mere end
antydede, at dette vil være spild af tid.
Ministeriet anbefalede, at Danmark alene ansøger om markedsadgang for udbenet oksekød (muskler) samt fire
spiselige biprodukter, nemlig hjerte, lever, nyrer og netmaver (reticulum).
MAFF gjorde det ganske klart, at, at man ikke vil tillade import af oksekød med ben, trimmings, hakket oksekød
samt alle øvrige spiselige biprodukter.
(Ref.: OME)
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7. Sydafrika: Møde med den danske ambassadør (Pretoria)
Der blev afgivet en kort gensidig orientering, såvel af


de modtagne oplysninger fra de tre først afholdte kontaktmøder; som af



de mangfoldige udestående forhold imellem Sydafrika og Kommissionen (hvor problemet med manglende
markedsadgang for fjerkrækød for de fleste EU-lande dog er langt det alvorligste).

(Ref.: OME)

8. Sydafrika: Red Meat Producers Organisation (Pretoria)
Red Meat Producers Organisation (RPO) består af kommercielle virksomheder med produktion af okse-, gedeog lammekød.
RPO fortalte, at langt hovedparten af landets kreaturer samles i feed-lots – der ofte ejes af slagterierne – i nogle
måneder inden slagtning, i hvilken forbindelse der er udstrakt forbrug af hormoner.
Organisationen er – trods brugen af hormoner – meget interesseret i markedsadgang til EU-28 for oksekød, idet
der tillige ses store muligheder for eksport af lammekød.
RPO nævnte også, at landets supermarkeder bliver større og større med tydelig tendens til egne indkøb samt
salg af egne mærker i butikkerne.
(Ref.: OME)

9. Sydafrika: South African National Accreditation System (Pretoria)
South African National Accreditation System (SANAS) er på mange måder søsterorganisation til Den Danske
Akkrediteringsfond (DANAK).
En meget vigtige opgave for SANAS er akkreditering af (i alt 250) laboratorie- og inspektionsteam, der foretager
den veterinære kontrol ved landegrænserne og i havnebyerne.
Man understreger, at organisationen ikke har lovgivningsmæssig kompetence, men udelukkende arbejder inden
for retningslinjer fra – primært – MAFF.
(Ref.: OME)

10. Sydafrika: Evalueringsmøde med den danske ambassade (Pretoria)
Sekretariatet udtalte, at ambassadens program for nærliggende studietur havde været helt perfekt og givet den
danske oksekødsbranche et særdeles godt indblik af markedsvilkårene i landet.
Det blev endvidere aftalt, at ambassaden følger op over for Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries med
henblik på afklaring af, om en ”begrænset” ansøgning om markedsadgang – altså alene for udbenet oksekød
samt de fire spiselige biprodukter (hjerte, lever, nyrer og netmaver) – vil kunne imødekommes uden udfyldelse
af landets spørgeskema.
(Ref.: OME)

11. Sydafrika: Association of Meat Importers and Exporters (Johannesburg)
Association of Meat Importers and Exporters (AMIE) oplyste, at organisationens medlemmer dækker ca. 80 %
af landets import af animalske proteiner.
Det var AMIE’s klare vurdering, at det bedste markedssegment for Danmark vil være spiselige biprodukter; og
det blev fremhævet, at der – ud over hjerte, lever, nyrer og netmaver – er meget stor markedsinteresse for haler
og muler.
(Ref.: OME)
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12. Sydafrika: Resultat af turen
Hovedresultaterne af besøget i Sydafrika kan kort beskrives således:


Idet landet rubricerer alle 28 lande i EU som havende ”kontrolleret BSE-risiko”, vurderes det omvendt som
nærmest tidsspilde at anmode om fuld markedsadgang til landet.



Ambassaden vil søge afklaret med Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, om en mere ”begrænset”
ansøgning om markedsadgang – altså alene for udbenet oksekød samt de fire spiselige biprodukter (hjerte,
lever, nyrer og netmaver) – vil kunne imødekommes uden udfyldelse af landets spørgeskema.



Det er usandsynligt, at Islamisk Kulturcenter vil kunne godkendes til Halal-certificering, hvorfor dette marked
p.t. ikke vil være relevant for danske kreaturslagterier.

(Ref.: OME)

13. Sydafrika: Opfølgning af besøget
Efter tilbagemelding af ambassaden vil sekretariatet kontakte Fødevarestyrelsen med henblik på videre forløb
over for Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
________________________________________________________________________________________________________________

