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J. nr. 2014-30-24-00058     9. juli 2014 

 

Vejledning i udfyldelse af Appendix 3 – eksport af animalske fødevarer til Vietnam: 

     

Generelt: 

 

Alle oplysninger skrives på engelsk. 

Formularen udfyldes af virksomheder, der eksporterer, eller ønsker at eksportere animalske 

fødevarer til Vietnam, og som ønsker at blive opført på Fødevarestyrelsens liste over 

virksomheder, der er godkendt til eksport af animalske fødevarer til Vietnam. 

Ved animalske fødevarer forstås fersk kød og kødprodukter, fisk og fiskeprodukter, ægprodukter 

samt honning.  

For spiselige slagtebiprodukter skal angives om ansøgningen omfatter rødt eller hvidt slagteaffald 

(red offal/white offal), herunder skal angives de konkrete produkter som ønskes eksporteret, se 

nedenfor under ”specifikke oplysninger”.  

Der kræves indtil videre ingen registrering for: 

- Virksomheder, der fremstiller mælkeprodukter. Disse produkter henhører under anden 

myndighed og er ikke omfattet af listekravet, men der kan gælde andre krav. 

- lagervirksomheder, herunder frysehuse, som ikke fremstiller og/eller pakker fødevarer.  

- virksomheder, der leverer råvarer til andre virksomheder med henblik på videre 

forarbejdning og eksport til Vietnam, men som ikke selv eksporterer eller ønsker at 

eksportere animalske fødevarer til Vietnam. 

Disse virksomheder skal derfor ikke udfylde formularen. 

 

Fødevarerne skal opfylde de betingelser der fremgår af det certifikat, der anvendes ved eksport af 

den pågældende fødevare til Vietnam.  

 

Registrering på Appendix 3 er uafhængig af om de vietnamesiske myndigheder tillader indførsel 

af fødevaren til Vietnam, og uafhængig af om Fødevarestyrelsen har udarbejdet et specifikt 

eksportcertifikat. Fødevarestyrelsen tager således ikke stilling til disse forhold ved registreringen. 

 

Virksomheden indsender den udfyldte formular til tilsynsmyndigheden (Kødkontrollen eller 

Fødevarekontrolenheden). Tilsynsmyndigheden stempler og underskriver formularen, scanner 

denne og videresender til Fødevarestyrelsen, International handel, e-mail: 30@fvst.dk 

Tilsynsmyndigheden skal også indsende den originale ansøgning med bilag til International 

handel, Fødevarestyrelsen. 

 

Specifikke oplysninger: 

Punkt 1: Her skrives det navn, som virksomheden anvender på fødevare-eksportcertifikater til 

Vietnam. 

 

Establishment number: Virksomhedens autorisationsnummer. 

 

Establishment activities: Skriv virksomhedens aktiviteter, fx slaughterhouse (pigs), cutting plant 

(pig meat), mv. 

 

Punkt 2: Anfør vej, husnummer, postnummer, by. 
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Punkt 3: Anfør produkter, som eksporteres eller ønskes eksporteret til Vietnam.  

I formularen skrives kun produkter, der tænkes afsendt til Vietnam. Produkter, der leveres som 

råvarer til andre virksomheder, skrives ikke. 

Anfør produktbetegnelsen således at det fremgår om produktet er levende, ferskt, varmebehandlet 

eller på anden måde behandlet, og for kød/kødprodukter således at dyrearten fremgår, eksempler: 

Live bivalve molluscs, Canned fishery products, Fresh/frozen pig meat, mv. 

Ønskes eksport af spiselige slagtebiprodukter skal angives om ansøgningen omfatter røde eller 

hvide biprodukter (red offal/white offal). I ansøgningen skrives hvilke konkrete produkter, som 

ønskes eksporteret. Eksempler på red offal og white offal: 

Red offal: heart, tongue, lungs, spleen, liver, kidneys (hjerte, tunge, lunger, milt, lever, nyrer). 

White offal: stomach, testicles, intestines (including casings), gizzard, uterus (mave, testikler, 

tarme (incl. saltede tarme), kråse, bør). 

 

Bemærk: Virksomheden har eventuelt en eksisterende godkendelse til én type produkter, men 

søger en udvidelse af produktsortimentet. Eksempelvis kan virksomheden være godkendt til 

eksport af ”pork meat” og søger derudover godkendelse til ”red offal: heart, liver, kidneys”. Det 

foreslås at skrive i ansøgningen:  

“Please note that this application is in addition to the existing approval. The establishment is 

currently listed on NAFIQAD’s list with the following products registered for export to Vietnam: 

(eksisterende produkter anføres, som det står på nuværende liste) and wishes to keep these 

products registered for export to Vietnam” 

 

Punkt 4.1-4.3:  

Punkterne skal altid udfyldes, ikke kun ved direkte eksport fra ”farming areas” af fx levende 

skaldyr. De Vietnamesiske myndigheder har i flere sager afvist at behandle ansøgninger, hvor 

punkterne 4.1-4.3 ikke var udfyldt. 

Som minimum bør oplyses følgende: 

4.1: Oprindelse af slagtedyr, oprindelse af råvarer. For fiske-fabriksfartøjer: angiv fangstområder 

fyldestgørende. 

4.2: Beskrivelse af fremstillingsprocessen i virksomheden incl. flow-diagram. 

4.3: For slagterier kan beskrives egenkontrol med restkoncentrationer og eventuel anden relevant 

egenkontrol, som har relation til slagtedyrenes fodring. 

 

Punkt 4.4: Beskriv indpakning, emballering og forsendelsesmåde ved eksport til Vietnam.  

Beskriv identifikationsmærkets indhold og udseende.  

 

Punkt 5: Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystemer, fx HACCP, ISO- certificering 

og lignende. Vedlæg HACCP plan (på engelsk), eller flere planer hvis relevant. 

Generelt bør gives oplysninger om virksomhedens egenkontrolprogram vedrørende 

laboratorieundersøgelser. Ved ansøgning om eksport af spiselige slagtebiprodukter, både røde og 

hvide, af alle dyrearter, er oplysninger om laboratorieundersøgelser et krav. 

 

For spiselige slagtebiprodukter oplyses om den HACCP plan, produkterne er omfattet af, og 

denne vedlægges (på engelsk). Hvis virksomheden ikke har en særskilt HACCP plan for spiselige 

biprodukter oplyses nærmere om hvilken HACCP plan, der gælder for disse produkter og de 

kritiske kontrolpunkter for spiselige slagtebiprodukter specificeres.  
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For hvide slagtebiprodukter (af alle dyrearter) gives oplysninger om produktionsflow og -

hygiejne, og hvis relevant også om rensning af produkterne (maver og tarme). 

 

 

Bemærk: Alt materiale skal være på engelsk. Giv oplysninger som er umiddelbart 

forståelige. Undgå at give indforståede oplysninger som forudsætter kendskab til 

virksomheden eller produktionsmetoden.  


