
Gældende fra 1. juli 2020 

Særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Japan 

Supplerende bestemmelser for eksport af oksekød, svinekød og kødprodukter heraf til Japan 

Oprindelse og forsegling m.v. 

1) Råvarer, der anvendes til fremstilling af oksekød, svinekød og kødprodukter bestemt for eksport til 

Japan, skal opfylde betingelserne for eksport til Japan, jf. Japan-eksportcertifikatet, herunder stamme fra 

en virksomhed, der er godkendt til eksport til Japan. 

2) De i nr. 1, nævnte råvarer skal være transporteret på en sådan måde, at produkternes integritet er 

sikret under transporten, samt i overensstemmelse med kravene i eksportcertifikatet. 

3) Slagtning, håndtering, herunder behandling af oksekød, svinekød og kødprodukter, som er bestemt 

for eksport til Japan, må ikke foretages på samme tid og i samme lokaler som slagtning eller behandling 

af kød og kødprodukter, der ikke opfylder betingelserne for eksport til Japan, jf. Japan-

eksportcertifikatet, medmindre slagtningen eller behandlingen sker på fuldstændigt adskilte 

produktionslinjer, med tilstrækkelig rumlig adskillelse. 

4) Oplagring af oksekød, svinekød og kødprodukter, som er bestemt for eksport til Japan, må ikke ske i 

samme lokaler som oplagring af kød og kødprodukter, der ikke opfylder betingelserne for eksport til 

Japan, jf. Japan-eksportcertifikatet, medmindre kødet og kødprodukterne er emballeret og forseglet med 

identifikationsmærke. 

5) Oksekødvirksomheder skal følge en skriftlig egenkontrolprocedure, der sikrer, at følgende japansk-

defineret SRM-materiale fjernes: 



a. Tonsiller fra kvæg uanset alder, inklusiv tonsilvæv på tungen. Yderligere information findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

b. De sidste to meter af tyndtarmen (distale ileum) fra dyr uanset alder. Disse to meter udmåles fra 

tyndtarmens forbindelse med blindtarmen. 

c. Rygmarven fra kvæg ældre end 30 måneder. 

d. Hovedet (undtagen tunger, kæbekød og hud fjernet hygiejnisk) fra dyr ældre end 30 måneder. 

e. Rygsøjlen (undtagen halens ryghvirvler, lænde-, bryst- og halshvirvlernes torn- og tværtappe og crista 

sacralis mediana og korsbensvingerne) fra dyr ældre end 30 måneder. 

 


