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Vejledning om eksport af kølet kød (kvæg og svin) til Rusland
I. Baggrund
Den 27. maj 2013 blev der holdt møde mellem de danske og russiske myndigheder. På mødet
præciserede de russiske myndigheder reglerne for eksport af kølet kød (kvæg og svin) til den
Russiske Føderation.
II. Oprindelse af kølet kød (kvæg og svin) der eksporteres fra Danmark til den Russiske
Federation
Der må kun eksporteres kølet kød fra dyr, der er født, opvokset, slagtet, opskåret, håndteret m.v. i
Danmark. Dyrene hvorfra kødet stammer og kødet selv må inden afsendelse til den Russiske
Føderation ikke have befundet i andre lande end Danmark.
For svinekød er kravet gældende fra d. 19. august 2013, for oksekød fra d. 1. september 2013.
III. Krav om ekstra laboratorieprøver
Der er krav om, at virksomheder der eksporterer kølet kød, skal udtage ekstra prøver til
laboratorieanalyse. Kravene er beskrevet nærmere nedenfor.
IV. Virksomheder, der allerede eksporterer kød til den Russiske Føderation
Virksomheder, der allerede eksporterer kølet kød skal listes på en særlig liste. Ansøgning herom
sendes til Fødevarestyrelsen (Fødevareenheden / Kødkontrollen). Listningen gælder alle typer af
virksomheder, hvorfra der afsendes kølet kød. Bemærk prøverne skal udtages på den virksomhed,
hvorfra produkterne afsendes til den Russiske Føderation.
En forudsætning for at virksomheden kan listes er, at:





Virksomheden i sit egenkontrolprogram har beskrevet, hvordan de generelle russiske krav er
opfyldt.
Virksomheden i sit egenkontrolprogram har beskrevet hvordan de særlige krav til kølet kød
- oprindelse og laboratorietest - er opfyldt.
For svinekød er krav vedrørende dansk oprindelse gældende fra d. 19. august 2013, for
oksekød fra d. 1. september 2013.
Krav om laboratorietest af de første 10 partier er gældende fra d. 1. juli 2013 for både
svinekød og oksekød.
Virksomheden skal have procedurer, der sikrer at kølet kød ved afsendelse til den Russiske
Føderation overholder de i certifikatet angivne temperaturkrav (pt. 4°C). Dette krav er
gældende fra d. 1. juli 2013 for både svinekød og oksekød.

Når virksomheden er listet skal de første 10 forsendelser af kølet kød undersøges for Salmonella,
Listeria, Coliforme bakterier og totale kimtal ved dybdeprøver. Fødevarestyrelsen
(Fødevareenheden / Kødkontrollen) skal underrettes om hvornår prøverne udtages.
Fødevarestyrelsen skal ligeledes straks underrettes når resultatet foreligger.
DMRI har udarbejdet en vejledning vedr. udtagning af prøver af kølet kød (svinekød og oksekød).
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Hvis alle prøver er negative kan virksomheden herefter overgå til et statistisk baseret
stikprøveprogram med udgangspunkt i DMRIs vejledning. Hvis en virksomhed ikke ønsker at
anvende DMRIs vejledning skal virksomheden udarbejde et prøveprogram, der sikrer overholdelse
af de russiske krav. Stikprøveprogrammet bør ud over mikrobiologiske krav, hvor relevant også
omfatte andre russiske krav, jf. i øvrigt kravene i de særlige Ruslands-tjeklister. Fødevarestyrelsen
(Fødevareenheden / Kødkontrollen) skal underrettes om hvornår prøverne udtages.
Fødevarestyrelsen skal ligeledes straks underrettes når resultatet foreligger.
Hvis der ved laboratorieundersøgelserne (både i forbindelse med de første 10 forsendelse og ved
stikprøver) findes overtrædelser, skal virksomheden straks suspendere deres eksport til den
Russiske Føderation og udarbejde en redegørelse, der omfatter årsagen til fundet samt korrigerende
handlinger iværksat for at undgå gentagelser. Eksporten må først genoptages, når Fødevarestyrelsen
har modtaget redegørelsen og gennemført en Ruslands-audit af virksomheden. Når eksporten
genoptages vil de første 10 forsendelser igen skulle undersøges for Salmonella, Listeria, Coliforme
bakterier, og totale kimtal.
Hvis forsendelsen, hvori overtrædelsen er fundet, allerede er afsendt til den Russiske Føderation,
har de russiske myndigheder stillet krav om, at Fødevarestyrelsen skal underrette de russiske
myndigheder indenfor 12 timer efter laboratorieresultatet foreligger. Det er derfor meget vigtigt
at Fødevarestyrelsen straks underrettes i tilfælde af overskridelse af de russiske krav –
underretningen skal ske både til Fødevareenheden / Kødkontrollen samt til 30@fvst.dk. Blanketten i
bilag I skal anvendes til underretningen. Fødevarestyrelsens hovedkontor orienterer de russiske
myndigheder.
V. Virksomheder, der ikke allerede eksporterer kød til den Russiske Føderation
Hvis en virksomhed, der ikke allerede er listet til eksport af svine- eller oksekød til den Russiske
Føderation ønsker at eksportere kølet kød, skal den dels gennem den almindelige
godkendelsesprocedure samt opfylde kravene i punk IV. Den almindelige godkendelsesprocedure er
beskrevet på www.fvst.dk
Det skal bemærkes, at det kan tage op til flere år at blive godkendt til eksport af kød til den
Russiske Føderation.
VI. Fødevarestyrelsens kontrol
Når en virksomhed har ansøgt om at blive listet til eksport af kølet kød til den Russiske Føderation
udfører Fødevarestyrelsen kontrol med, at kravene i punkt IV er opfyldt. Hvis Fødevarestyrelsen
finder, at virksomhedens procedurer m.v. er tilstrækkelige, indstiller Fødevarestyrelsen til de
russiske myndigheder, at virksomheden kan eksportere kølet kød til den Russiske Føderation.
Fødevarestyrelsen har sendt en liste over egnede virksomheder til de russiske myndigheder den 1.
juli 2013.
Bemærk, at for de første 10 forsendelser der afsendes fra og med den 1. juli 2013 vil certifikatet kun
blive underskrevet, såfremt der er dokumentation for, at der er udtaget prøver.
Hvis der i forbindelse med laboratorieundersøgelserne findes overtrædelser af de russiske krav vil
der først kunne underskrives certifikater for produkter fra virksomheden, når der er gennemført en
Ruslands-audit med tilfredsstillende resultat, jf. punkt IV.
Fødevarestyrelsen (Kødkontrollen/Fødevarekontrolenheden) kontrollerer, at virksomheden har
dokumentation for opfyldelse af ovennævnte krav, herunder krav om dansk oprindelse.
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