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Gira Meat Club afholdt sin årlige konference i Divonne-les-Bains (Frankrig) i dagene 7. → 8. december 2017,
hvorfra følgende kan bemærkes om:

Den aktuelle situation på verdensmarkedet for oksekød
1. Generelle trusler på verdensmarkedet
Den globale efterspørgsel efter animalske proteiner er i fortsat vækst, primært drevet af landene i Fjernøsten,
MENA-landene (altså Mellemøsten og Nordafrika) samt Afrika (syd for Sahara).
De vigtigste trusler imod den europæiske kødindustri er p.t.:
➢

Svinekød: Afrikansk svinepest, der nu hastigt nærmer sig grænsen til Tyskland.

➢

Fjerkrækød: Den latente trussel fra høj-patogen fugleinfluenza, som specielt hærger Kina (med over 40
dødsfald i indeværende år).

➢

Kraftigt stigende kødproduktion i Rusland og Ukraine (specielt af fjerkrækød, men også af svinekød).

(Ref.: OME)

2. Markedsmæssige problemer ved Brexit
Forhandlingerne imellem Kommissionen og UK i forbindelse med sidstnævntes udmeldelse per 29. marts
2019 af Den Europæiske Union snart ind i den vigtige fase om de fremtidige handelsrelationer, hvor problemet
ikke alene hidrører fra risikoen for indførelse af toldbarrierer (i tilfælde af hård Brexit), men også i forbindelse
med tab af britisk marked og manglende opdeling af eksisterende toldtarifkvoter.
Det skal i denne forbindelse erindres, at den britiske kødimport udgør i dag ca. 2.100.000 tons årligt, fordelt på:
➢

Forarbejdede kødprodukter:

ca. 950.000 tons.

➢

Fjerkrækød

ca. 400.000 tons.

➢

Svinekød

ca. 350.000 tons.

➢

Oksekød

ca. 300.000 tons (hvoraf ca. 250.000 tons stammer fra Irland).

➢

Andet kød:

ca. 100.000 tons.

Et andet vigtigt problemområde bliver de talrige toldtarifkvoter, hvor enhver opdeling – altså imellem EU-27 og
UK – kun kan foretages via godkendelse af alle berørte partnere i World Trade Organisation (WTO), hvilket
næppe er særlig realistisk i praksis.
(Ref.: OME)
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3. Verdensmarkedet for oksekød
På oksekødsområdet er den totale BSE-panik – ´som kulminerede i 1999/2000 – stort set overvundet med gode
stigninger i det globale forbrug af oksekød (bortset fra i Europa, hvor forbruget er stagnerende).
Der blev afgivet følgende oplysninger omkring nogle af de vigtigste aktører på verdensmarkedet:
➢

Australien: De australske eksportører havde gyldne år i 2014, 2015 og 2016, hvorimod priserne har været
lidt faldende i 2016 og 2017 (om end fra et meget højt niveau).

➢

Brasilien:

Landet har været ramt af talrige skandaler i årets løb, herunder sagen om carne franca (eller
på dansk: ”dårligt kød), et ractopamine-begrundet importforbud i Rusland samt de alvorlige
korruptionsanklager imod JBS-toppen.
Den hidtidige rolle som verdens største oksekødseksportør er efterhånden blevet overtaget af
den indiske kødindustri.

➢

EU-28:

Den europæiske kvægbestand er totalt set ret stagnerende, men med en fortsat forskydning
fra ammekøer imod malkekøer (hvilket hænger sammen med ophævelse af mælkekvoterne
per 1. april 2015 samt bankernes krav om forbedret likviditets-flow).

➢

Indien:

Den officielle indiske kødproduktion er baseret på slagtning af bøfler, som er et biprodukt af en
kraftigt stigende mælkeproduktion af de i øvrigt meget lavt-ydende dyr (men som til gengæld
har et fedtindhold på 6-7 %).
Indiens aktuelle eksport udgør ca. 1,5 mio. tons, hvilket skønnes at ville stige med ca. 1,0 mio.
tons til i alt 2,5 mio. tons i 2027.
Et af landets absolut vigtigste markeder er Kina, hvor oksekødet smugles ind via Vietnam og
(i meget mindre grad) Thailand; idet det skønnes, at den vietnamesiske ”reeksport” udgør i alt
ca. 600.000 tons per år.

➢

Kina:

Den årlige kinesiske oksekødsproduktion ligger stabilt på ca. 7,0 mio. tons, hvorfor et fortsat
forøget forbrug har medført stigende import de seneste år.
Importen af oksekød er således næsten fordoblet fra godt 0,4 mio. tons i 2012 til 1,6 mio. tons
i 2017, hvoraf alene 0,6 mio. tons – som nævnt ovenfor – udgøres af indisk bøffelkød, idet den
næststørste leverandør er Brasilien (såvel direkte som via Hongkong) med ca. 0,4 mio. tons.
Den legale andel af importen steg fra 34 % i 2016 til 43 % i 2017 (primært på grund af tilvækst
af godkendte brasilianske og amerikanske produktionsanlæg).
Som bekendt blev USA mandag den 12. juni 2017 – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 35/2017 af 15. juni 2017, punkt 1 – atter godkendt for direkte eksport af hormonfrit oksekød (med/uden ben) samt en række særligt angivne biprodukter fra kreaturer på max.
30 måneder.
Den direkte import af spiselige biprodukter udgør p.t. ca. 2,4 mio. tons (hvoraf Uruguay alene
leverer ca. 1,8 mio. tons), mens importen i Hongkong p.t. ligger på ca. 3,0 mio. tons (hvoraf
Brasilien dækker ca. 1,4 mio. tons og EU-28 ca. 0,9 mio. tons, hvorimod leverancerne fra
USA er helt ubetydelig).

➢

USA:

Den amerikanske oksekødsproduktion forventes at vokse til ca. 12,1 mio. tons (kropsvægt) i
indeværende år med udsigt til yderligere stigning i 2018.
Denne stigning vil frigive yderligere mængder til eksport, som skønnes at blive på ca. 1,3 mio.
tons i såvel 2017 som 2018.

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

