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Hvorfor skal eksportarbejdet brugerfinansieres? 

Det indgår i Fødevareministeriets handlingsplan vedrørende effektiv administration i staten, at 

Fødevarestyrelsens nuværende bevillingsfinansierede omkostninger til udarbejdelse af 

eksportcertifikater mv. for så vidt angår animalske fødevarer og levende dyr mv. fra 1. juli 2012 

skal brugerfinansieres med 6 mio. kr. årligt. I 2012 vil det forudsatte provenu derfor udgøre 3,0 

mio. kr.  

 

Hvordan brugerfinansieres arbejdet? 

Gebyrmodellen består af to elementer.  

 

1. Opkrævning af et gebyr pr. udstedt/underskrevet certifikat eller attest. Gebyret opkræves hos 

den virksomhed, der anmoder om at få certifikatet underskrevet. Gebyret opkræves således 

også for baggrundsattester /præ-certifikater og lignende, der udstedes for produkter eller dyr, 

der skal videre eksporteres fra et andet land. Dette gebyr skal dække omkostningerne ved 

det generelle eksportarbejde, som f.eks. udarbejdelse af certifikatmodeller, forhandlinger 

med 3. lande om eksport vilkår, notificering af forsendelser, deltagelse i møder og 3. 

landsinspektioner, samt det almindelige arbejde med godkendelse af eksportvirksomheder.  

 

2. Opkrævning af en timetakst i relation til konkrete sager, i hvilke virksomheder ønsker 

Fødevarestyrelsens bistand i relation til problemer, som virksomheden selv er skyld i. 

Eksempler på dette kan være afsendelse af produkter, som ikke er ledsaget af nødvendigt 

sundhedscertifikat, eller tilfælde hvor en virksomhed får behov for Fødevarestyrelsens 

assistance i forbindelse med, at virksomheden har inviteret udenlandske inspektører til 

Danmark uden aftale med Fødevarestyrelsen.  

 

Bistand efter pkt. 2 ydes i det omfang, det er muligt under hensyn til Fødevarestyrelsens 

øvrige opgavevaretagelse.  

 

Det er ikke muligt at betale for at få en sag hastebehandlet. Sagerne bliver som 

udgangspunkt behandlet i den rækkefølge, de bliver indmeldt. Den, der rekvirerer en 

opgave, har selvfølgelig mulighed for at prioritere mellem de sager, som pågældende selv 

har indmeldt. 

 

 

Hvilke typer certifikater er omfattet af gebyrordningen? 

Gebyrordningen gælder certifikater m.v., der udstedes med henblik på eksport til 3. lande. 

Ordningen gælder levende dyr, alle animalske produkter (fødevarer, animalske biprodukter, som 



ikke er bestemt til konsum, avlsmateriale m.v.), andre fødevarer, samt veterinærcertifikater for 

foder. 

 

Der opkræves gebyrer for alle typer af certifikater og attester, der udstedes på vandmærkepapir. 

Dvs. erstatningscertifikater, HC-certifikater, præ-eksportcertifikater og andre baggrundscertifikater, 

der udstedes af Fødevarestyrelsen på vandmærkepapir og som ledsager produkter/dyr med henblik 

på videreeksport til et 3. lande f.eks. via et andet EU-land.  

 

Gebyret opkræves dog ikke for certifikater for dyr (kæledyr m.v.) omfattet af § 11 i 

betalingsbekendtgørelsen, uanset at certifikaterne udstedes på vandmærkepapir. 

 

 

Hvilke typer certifikater er ikke omfattet af denne gebyrordning  

(bemærk, at der fortsat skal opkræves gebyrer i henhold til andre gebyrordninger) 

Der opkræves ikke gebyrer for certifikater og attester, der ikke udstedes på vandmærkepapir. Dvs 

certifikater, der anvendes inden for EU i relation til levende dyr, f.eks. TRACES-certifikater for 

levende dyr, der udføres til et andet EU-land. 

 

Gebyret opkræves heller ikke for udstedelse af de såkaldte zoo-sanitære erklæringer eller andre 

erklæringer, der udstedes på Fødevarestyrelsens brevpapir. 

 

Hvem skal betale 

Den, der rekvirerer ydelsen, dvs. beder om at få certifikatet udstedt, skal betale. Det vil sige enten 

en fysisk person eller den virksomhed, som anmoder om at få certifikatet udstedt. 

 

Hvornår opkræves gebyret 

Opkrævning af gebyret vil som udgangspunkt ske månedligt.  

 

Forholdet til andre gebyrordninger 

Der opkræves uændret i relation til andre gebyrordninger, dvs. der f.eks. fortsat opkræves gebyr for 

forsegling m.v. 

 

 


