
VEJLEDNING TIL AT SØGE I CERTIFIKATDATABASEN 
 
 
Certifikatdatabasen indeholder certifikater til eksport af fødevarer, animalske biprodukter, 
levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg/embryoner) samt enkelte andre ting. Derudover 
indeholder den også certifikater, attester eller veterinære krav til brug for udførsel til andre 
EU-lande eller import/indførsel af visse levende dyr, avlsmateriale og animalske 
biprodukter. 
 
 
 
I Certifikatdatabasen kan der søges på følgende måder: 
 

• La nummer: Et certifikats La nummer eller det ældre DK nummer er certifikatets id-
nummer og fremgår af certifikatets nederste venstre hjørne. Indtast hele nummeret 
eller blot de sidste 4 cifre og klik på ”La Søg”. Der kan søges på både La nummeret 
for certifikatet og eventuelle baggrundserklæringer, der hører til certifikatet. 

      
 
 
Kendes La nummeret ikke, kan der søges på kendte kategorier: 
 

• Dyr/Food/Non-food: Klik på + ud for Animalske biprodukter, Avlsmateriale, 
Diverse, Fødevarer eller Levende dyr. Her findes underkategorierne, hvor den 
relevante vælges ved at klikke på den. 

 

            
 



• Land: Herunder vælges det relevante område, eller klik på + ud for området og 
vælg det relevante land. 

 

             
 
 

• Handling: Her vælges fx Eksport, Samhandel eller Import. Certifikater til lande 
uden for EU ligger under Eksport. Certifikater til EU-lande ligger under Samhandel 
og Udførsel til EU/EØS. Under Præeksport ligger certifikater, hvor produktet sendes 
til et tredjeland via et EU-land, hvor det fx forarbejdes.  

 

          
 
 

• Afslut søgningen ved at klikke på ”Søg” til højre for feltet med Handling. 
 
 
Herefter kommer søgeresultatet frem længere nede på siden (scroll ned). Her vises en 
oversigt over selve certifikaterne. Via La nummeret til venstre i søgeresultatet ses, om det 
samme certifikat kommer frem flere gange i oversigten.  
          

 



 
Ved at klikke på ”Vis” i højre side ud for det relevante certifikat, kommer du ind på en side i 
databasen, hvor certifikatet, tilhørende dokumenter, relevante links osv. ligger. 
 
Jo mere specifik du laver søgningen, jo færre certifikater kommer der frem i 
søgeresultatet. Ønskes et bredt søgeresultat, kan det udelades at benytte alle 
kategorierne, eller blot at søge på hovedkategorier, fx ”Fødevarer” og ”Amerika”. 
 
 


