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J. nr. 2010-20-2301-00369 

  

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram 

På listen står de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger ud over 
kravene om skriftlige egenkontrolprogrammer. Dokumentationskravene er beskrevet i afsnit IV i 
vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder, juni 2009.  

Listen er ikke udtømmende, og den opdateres cirka en gang om året.  

Afhængig af dine aktiviteter kan det være relevant for dig at se under flere forskellige 
virksomhedstyper. 

 
Virksomhedstype, hvor kravet 
gælder 

Kort beskrivelse af 
dokumentationen  

Specifik regel    

Fødevarevirksomheder inkl. 
primærproducenter 

Sporbarhedsdokumenter Fødevareforordningen 178/2002, 
artikel 18, stk. 2 og 3 

Fødevarevirksomheder inkl. 
primærproducenter 

Tilbagetrækning  Fødevareforordningen 178/2002, 
artikel 19, stk. 3 

Fødevarevirksomheder, der 
leverer, sælger eller forarbejder 
animalske produkter 
inkl. primærproducenter 1

Dokumentation for, at der 
kun modtages dyr eller 
produkter som overholder 
reglerne vedr. 
restkoncentrationer m.v. 

Dyreejerbekendtgørelsen 
481/2007, § 22 

Primærproducenter Journalføring – fx anvendt 
foder, medicin, gødning, 
sprøjtejournaler, resultater af 
mælkeprøver, salmonellatest 

Hygiejneforordningen 852/2004, 
artikel 4, stk. 1, jf. bilag I 
 

Primærproducenter med dyr Optegnelser over al 
medicinsk behandling og 
antallet af døde dyr 

Bekendtgørelse 707/2000 om 
mindstekrav til beskyttelse af 
landbrugsdyr 

Primærproducenter med dyr Optegnelser over 
medicinanvendelse 

Dyreejerbekendtgørelsen 
481/2007, § 13 

Primærproducenter med dyr Opbevare de af dyrlægen 
udleverede anvisninger  

Dyreejerbekendtgørelsen 
481/2007, § 14 

Primærproducenter med dyr Dyreejeren skal lade 
erklæring om ”udelukket fra 
konsum” følge dyret 

Dyreejerbekendtgørelsen 
481/2007, § 19 

Primærproducenter (kvæg) Journalføring – opbevaring af 
BSE-test resultat ved 
hjemmeslagtning 

Bekendtgørelse om overvågning 
og bekæmpelse af BSE hos kvæg 
1361/2008, § 13, stk. 8 

                                                 
1 Bestemmelsen vil blive ændret medio 2010, således at ”Fødevarevirksomheder” erstattes af ”Slagterier, mejerier og 
primærproducenter” 
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Primærproducenter (kvæg) 
 

Optegnelse over 
medicinanvendelse mv. 

Bekendtgørelse 926/2003 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
kvægbesætninger, § 7 

Primærproducenter (kvæg) Besøgs- og statusrapporter  Bekendtgørelse 926/2003 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
kvægbesætninger, § 10, stk. 3 

Primærproducenter (kvæg) Diverse data, herunder 
registrering af anvendte 
lægemidler 

Bekendtgørelse 1045/2006 om 
ny sundhedsrådgivning i 
kvægbesætninger, § 10 

Primærproducenter (svin) Optegnelse over 
medicinanvendelse mv. 

Bekendtgørelse 927/2003 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
svin, § 7 

Primærproducenter (svin) Besøgs- og statusrapporter i 5 
år 

Bekendtgørelse 927/2003 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
svin, § 10, stk. 3 

Primærproducenter (får og 
geder) 

Optegnelser over 
medicinanvendelse mv. 

Bekendtgørelse 214/2006 om 
sundhedsrådgivningsaftale for får 
og geder, § 8 

Primærproducenter (får og 
geder) 

Besøgs- og statusrapporter i 5 
år 

Bekendtgørelse 214/2006 om 
sundhedsrådgivningsaftale for får 
og geder, § 11, stk. 3 

Primærproducenter (akvakultur) Optegnelse over 
medicinanvendelse mv. 

Bekendtgørelse 299/2004 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
akvakulturanlæg, § 8 

Primærproducenter (akvakultur) Besøgs- og statusrapporter i 5 
år 

Bekendtgørelse 299/2004 om 
sundhedsrådgivningsaftale for 
akvakulturanlæg, § 10, stk. 3 

Mejerier Dispensation fra 
pasteurisering af mælk  

Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 15 

Slagtebusser, der yder assistance 
ved hjemmeslagtning 

Register over assistance til 
hjemmeslagtning  

Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 17 

Virksomheder, der yder 
assistance ved strygning af rogn 

Register over assistance til 
strygning af rogn  

Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008,§ 19 

Kaptajn, der foretager 
bulktransport af flydende olie og 
fedt, samt virksomheder, der får 
foretaget bulktransport af 
råsukker 

Forudgående ladninger ved 
søtransport  

Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 29, stk. 2 og 3, § 30, 
stk. 2 og 3 

Opskæringsvirksomhed og 
detailslagter  

Handelsdokument for 
oksekød med rygsøjle  
 

TSE forordningen 999/2001, 
bilag V, pkt. 11.3, litra c 
Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 33, stk. 5 

Fjerkræproducenter – 
elitebesætninger  

Salmonellastatus Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 36, stk. 3 

Slagterier Undladelse af midtflækning 
af slagtekroppe  

Hygiejnebekendtgørelsen 
788/2008, § 42, stk. 1 

Kreaturslagterier Sammenhæng mellem BSE-
prøvemateriale og slagtedyr 

Bekendtgørelse om overvågning 
og bekæmpelse af BSE hos 

 2



kvæg, § 7, stk. 4 
Virksomheder, der tilvirker 
og/eller pakker oksekød med 
frivillig mærkning  

Dokumentation for, at 
leverandøren er godkendt til 
frivillig mærkning 

Bekendtgørelse 649/2008 om 
sporbarheds- og 
oprindelsesmærkning m.v. af 
oksekød, § 5, stk. 2 

Alle virksomheder, der har med 
frivillig mærkning af oksekød at 
gøre  

Dokumentation for at et 
eventuelt uvildigt 
kontrolorgan opfylder 
kriterierne i EN 45011 

 Bekendtgørelse 649/2008 om 
sporbarheds- og 
oprindelsesmærkning m.v. af 
oksekød, § 7 

Alle virksomheder, der har med 
fersk/frosset oksekød at gøre  

En identifikations- og 
registreringsordning, der 
sikrer sporbarhed af kødet.  

Forordning 1825/2000 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
forordning 1760/2000 for så vidt 
angår mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter, art. 1 

Alle virksomheder, der har med 
oksekød at gøre 

Oplysninger der godtgør, at 
mærkningsoplysningerne på 
kødet er korrekte  

Forordning 1825/2000 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
forordning 1760/2000 for så vidt 
angår mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter, art. 7 

Alle virksomheder, der har med 
kalvekød at gøre  
 
 

Registrere visse oplysninger 
for kalvekød (kød fra kvæg 
på højst 12 måneder).  
 

Forordning 361/2008 om 
ændring af forordning 1234/2007 
om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om 
særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
(fusionsmarkeds-ordningen),  
bilag XI a, Afsnit VI og 
forordning  566/2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
forordning 1234/2007 for så vidt 
angår afsætning af kød fra kvæg, 
som er højst 12 måneder 
gammelt, artikel 5 

Alle virksomheder, der har med 
kalvekød at gøre  

Dokumentation for, at den 
erhvervsdrivende opfylder 
kravene i forordning (EF) nr. 
1234/2007 
 

Kommissionens forordning 
566/2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning 1234/2007 for 
så vidt angår afsætning af kød fra 
kvæg, som er højst 12 måneder 
gammelt, art. 6, stk. 6. 

Fjerkræslagterier og 
fjerkræproducenter der anvender 
frivillig mærkning af fjerkrækød 

Slagterierne skal registrere 
forskellige produktions- og 
salgsdata 

Kommissionens forordning 
543/2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning 1234/2007 for 
så vidt angår handelsnormer for 
fjerkrækød, artikel 12 

Producenter af emballeret 
drikkevand og kildevand 

Dokumentation for 
prøveudtagning og analyse 

Bekendtgørelse 1015/2003.om 
naturligt mineralvand, kildevand 
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og emballeret drikkevand, § 18 a 
og bilag 7  

Producent, pakkevirksomhed 
eller forhandler anført i 
mærkning på olivenolier og 
andre produkter der er mærket 
med indehold af olivenolie 

Forskellig dokumentation 
vedr. fx oprindelses-
betegnelse, olivenolieandel 
og analyseresultater 

Forordning 1019/2002 om 
handelsnormer for olivenolie, 
artikel 7  
 
 

Stjernemærkegodkendt frugt og 
grøntpakkevirksomheder 

Register over alle 
kontroloperationer 

Forordning 1221/2008 
om ændring af forordninger 
vedrørende frugt og grøntsager 
for så vidt angår handelsnormer, 
artikel 11, stk.1, c)  

Vintapperier og vinproducenter   Ind- og udgangsbøger Forordning 346/2009 om 
gennemførelsesbestemmelser 
vedr. dokumenter, der ledsager 
vinprodukter ved transport, og 
ind- og udgangsbøger i 
vinsektoren, artikel 36-47   

Bestrålingsanlæg Register for hvert behandlet 
parti fødevarer 

Bestrålingsbekendtgørelsen 
796/2000, § 8 

Storkøkkener – økologi Dokumentation for 
økologiandel ved 
markedsføring 

Bekendtgørelse 1240/ 2008 om 
økologisk storkøkkendrift, § 8, 
stk. 3  

Storkøkkener – økologi Dokumentation for, at 
økologiske råvarer er 
økologiske (fx faktura eller 
følgeseddel) 
 

Bekendtgørelse 1240/2008 om 
økologisk storkøkkendrift, § 10, 
stk. 1. (Dog undtagelse i stk. 3) 

Storkøkkener – økologi  Dokumentation for opgjort 
økologiprocent ved 
anvendelse af det økologiske 
spisemærke 

Bekendtgørelse 1240/ 2008 om 
økologisk storkøkkendrift, § 11, 
stk. 5 

Storkøkkener – økologi Dokumentation for, at 
leverandører er omfattet af 
økologikontrol  

Bekendtgørelse 1240/ 2008 om 
økologisk storkøkkendrift, § 15, 
stk. 1 og 2 (Dog undtagelse i stk. 
3) 

Fødevarevirksomheder, der 
anvender sundheds- og 
ernæringsanprisninger  

Relevant dokumentation og 
data vedr. anprisningerne 

Anprisningsforordningen 
(1924/2006), Artikel 6, stk. 3  

Producenter og importører af 
fødevarer til særlig ernæring 

Videnskabelig 
dokumentation for 
anvendelse af næringsstoffer i 
fødevarer til særlig ernæring 

Bekendtgørelse om særlig 
ernæring 115/2002, § 6, stk. 3 

Producenter og importører af 
modermælkserstatninger 

Relevante undersøgelser som 
dokumentation for 
modermælkserstatningers 
egnethed 

Bekendtgørelse om 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger til spædbørn 
og småbørn 1504/2007, § 7 
Hvis oprindelse i eller afsendt fra 
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Kina restriktionsbekendtgørelsen 
112/2009, kap. 11 

Producenter og importører af 
fødevarer til særlige medicinske 
formål 

Videnskabelige data for 
sikker anvendelse af 
fødevarer til særlige 
medicinske formål  

Bekendtgørelse om 
levnedsmidler til særlige 
medicinske formål 268/2000, § 5 

Producenter og importører af 
fødevarekontaktmaterialer 

Sporbarhed Forordning (EF) nr. 1935/2004 
om materialer og genstande, 
art.17 

Producenter og importører af 
fødevarekontaktmaterialer 

Dokumentation for god 
fremstillingsmæssig praksis i 
produktion 

GMP-forordningen for 
fødevarekontaktmaterialer 
2023/2006, art. 7 

Producenter og importører af 
fødevarekontaktmaterialer 

Overensstemmelseserklæring 
vedr. overholdelse af 
gældende regler 

Bekendtgørelse 167/2009 om 
fødevarekontaktmaterialer, § 31 

Engros fødevarevirksomheder, 
der indpakker fødevarer og 
importører af indpakkede 
fødevarer  
 

Sporbarhed for 
fødevarekontaktmaterialer.  

Forordning 1935/2004 om 
materialer og genstande, art. 17 
 
 

Engros fødevarevirksomheder, 
der indpakker fødevarer, og 
importører af indpakkede 
fødevarer 

Overensstemmelseserklæring 
vedr. overholdelse af 
gældende regler vedr. 
fødevarekontaktmaterialer 

Bekendtgørelse 167/2009 om 
fødevarekontaktmaterialer, § 31 

Importører af fødevarer, hvor 
fødevaren hører under 
Restriktionsbekendtgørelsen eller 
Veterinærkontrolbekendtgørelsen 

Krav om eksempelvis 
ledsagedokumenter i form af 
forhåndsanmeldelse, 
foreskrevne analyseattester, 
myndighedsgarantier, 
importkontrolcertifikat og 
lignende.  
 

Restriktionsbekendtgørelsen 
112/2009 
 
Veterinærkontrolbekendtgørelsen 
443/2009 

Importører af animalske 
fødevarer 

Modtageregistrering ved 
samhandel  

Veterinærkontrolbekendtgørelsen 
443/2009, § 5 

Importører af animalske 
fødevarer  

Lagerregistrering af ikke-
konforme animalske 
produkter  

Veterinærkontrolbekendtgørelsen 
443/2009, § 40 

Importører af nødder, jordnødder 
og figner 

Dokumentation for indhold af 
aflatoksiner 

Forureningsbekendtgørelsen 
148/2007, § 5 
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