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1. Indledning  
Virksomheder, der er registreret efter foderhygiejneforordningen1, er underlagt Fødevarestyrelsens 
kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og 
implementering af foderlovgivning, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af:  
Et ansøgningsgebyr, et årligt grundgebyr pr. afdeling/sted, der er registreret/godkendt, og timebe-
taling2. 
 
Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, 
med information og tidsfrist for den årlige indberetning.  
 
Alle transportører/lagre skal indberette på indberetningsportalen Virksomhederne skal ikke indbe-
rette mængder. Virksomhederne skal logge sig på indberetningsportalen for at forholde sig til virk-
somhedens data samt tage stilling til årligt grundgebyr/reduceret grundgebyr.  
 
Hvis der er ændringer til virksomhedens stamdata, skal virksomheden rette henvendelse til Føde-
varestyrelsen. 
 
På Indberetningsportalen kan du finde hjælp ved at trykke på dette ikon  som findes ud fra hver 

overskrift.   
 

2. Hvad skal virksomheden betale 
• Årligt grundgebyr: Hver afdeling/sted, der er registreret/godkendt til tranport/lager af fo-

der, skal betale et årligt grundgebyr. Grundgebyret dækker registrering fra 1. januar til 31. 
december. For foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer 
i det forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr. (uden moms), betales et reduceret 
grundgebyr. 

 

• Årligt grundgebyr for lagre kr.: 1.328,00 

• Årligt grundgebyr for transportører kr.: 1.021,00 

• Årligt grundgebyr for lagre med en indtægt på under 50.000 kr.: 129,00 

• Årligt grundgebyr for transportører med en indtægt på under 50.000 kr.: 147,00 
  
Der er også mulighed for at afmelde virksomhedens registrering. Kontakt Fødevarestyrelsen. 
 

3. Nye virksomheder 
Grundgebyr 
Årligt grundgebyr eller reduceret grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår de er 
registreret på året. Der betales altid årligt grundgebyr uanset, hvor længe virksomheden har været 
registreret i løbet af året. 
 
                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiej-

ne. Senest ændret ved EU nr. 2015/1905 af 22. oktober 2015 
2
 Bekendtgørelse nr. 1762 af 29/12/2017 ændret ved BEK nr. 109 af 13/02/2018 
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Reduceret grundgebyr 1. år 
Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten fra regi-
streringstidspunktet til den 31. december. Hvis indtægten er under 50.000 kr., kan du søge om 
reduceret grundgebyr. 
 
Reduceret grundgebyr 2. år 
Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten/værdien 
for hele året. Hvis indtægten er under 50.000 kr., kan du søge om reduceret grundgebyr. 
 
Reduceret grundgebyr 3. år og fremover 
Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du lægge sidste kalenderårs 
faktiske tal til grund for din evt. ansøgning om reduceret grundgebyr. 
 

4. Ophør 
Ophør 

• Meddelelse om virksomhedens ophør kan angives i forbindelse med din indberetning.  
 
Grundgebyr 

• Grundgebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret i en del af året. 
Der betales altid årligt grundgebyr, uanset hvor længe virksomheden har været registreret i 
år. 

 

5. Kontrol 
Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan evt. korrigeres 
mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der 
ikke indberetter.  
 

6. Betaling 
På baggrund af indberetningen sender Fødevarestyrelsen en faktura på årligt grundgebyr. 
 
Virksomheden skal betale de fakturaer, som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling 
vil beløbet blive overdraget til SKAT, som derefter vil stå for opkrævningen. Henvendelser angåen-
de betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalingsfristen, 
også selvom virksomheden har rettet henvendelse angående fakturaen.  
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7. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 
 

 
Spørgsmål 1: Kan jeg søge om reduceret grundgebyr på baggrund af mit overskud? 
Svar: Nej, det er dit salg, dokumenteret ved fakturaer, uden moms, der er afgørende, og ikke dit 
reelle overskud på forretningen med foder. 
 
Spørgsmål 2: Jeg kører ikke med foder, kun med hunde- og kattemad, kan jeg så søge 
om reduceret grundgebyr? 
Svar: Hunde- og kattemad er også foder, så hvis dit salg overstiger 50.000 kr. er din virksomhed 
ikke berettiget til reduceret grundgebyr. 
 
Spørgsmål 3: Jeg kører kun med korn, men ved ikke hvad kornet bliver brugt til. Så jeg 
har ingen indtægt. Kan jeg søge om reduceret grundgebyr? 
Svar: Kørsel med korn til foder kræver registrering, og hvis din indtægt er under 50.000 kr. årligt, 
kan du søge om reduceret grundgebyr. Det er dit ansvar, at vide om kornet bruges til foder eller til 
andet formål. 
 
Spørgsmål 4: Skal jeg regne indtægten af kørsel af korn med, som indtægt, når jeg søger 
om reduceret grundgebyr? 
Svar: Ja, kørsel af korn til foder skal være med i betragtningen, om du kan få reduceret grundge-
byr. 
 
Spørgsmål 5: Jeg er en ny virksomhed. Kan jeg søge om reduceret grundgebyr? 
Svar: Ja, hvis din indtægt med salg eller håndtering af foderstoffer er mindre end 50.000 kr. årligt. 
I den elektroniske indberetning, kan du ansøge om reduceret grundgebyr. Hvis du er registreret 
sidste år eller i år, skal du selv skønne din indtægt uden moms, og lægge den til grund for evt. 
ansøgning om reduceret grundgebyr. Tjek dine adresseoplysninger på din registrerede virksomhed 
og betaleren. Betaleren er den adresse som fakturaen sendes til. Tjek også om du evt. skal indbe-
rette mængder. 
 


