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Vs. 2 af 21. juni 2018 

  

Bilag A: Vejledning til udfyldelse af rubrikker i et bilateralt standardcer-

tifikat for fødevarer, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter 

og foder 

Rubrikkerne kan variere fra certifikat til certifikat. Dette skyldes, at der er forskellige 

krav fra importlandene. Nedenstående vejledning er udarbejdet på baggrund af en 

standard skabelon for eksportcertifikater til fødevarer, fødevarekontaktmaterialer, 

animalske biprodukter og foder (se bilag B). 

Der kan på Certifikatdatabasen være certifikater af ældre dato, der har en anden ska-

belon, hvorfor denne vejledning ikke nødvendigvis er dækkende for disse certifikater.  

Overskrift: Overskriften angiver certifikatets anvendelsesområde. Ved bilateralt 

forhandlede certifikater vil det fremgå hvilket land/lande (f.eks. Toldunionen) og 

produkter certifikatet kan bruges til. 

I.1: Afsender: Angiv navn og adresse på den danske eksportvirksomhed, som sæl-

ger produktet til importøren. Er der krav fra importlandet om telefonnr., vil det 

fremgå af denne rubrik. Afsenderen kan godt være en kontorvirksomhed, hvis den 

har egenkontrolprocedure for opbevaring og håndtering af certifikatpapir, jf. be-

kendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, 

animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekon-

taktmaterialer og bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmateri-

aler samt bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte pro-

dukter samt foder (herunder korrekt anvendelse af indenrigserklæringer). Hvis en 

dansk virksomhed A sælger produktet videre til en anden dansk virksomhed B, med 

henblik på eksport, er det virksomhed B, der skal stå som afsender.  

I.2: Certifikatnr.: Angiv certifikatnummer. Alle certifikater skal nummereres ud-

over nummeret fra certifikatpapiret. Dette nummer genskrives automatisk på certifi-

katets følgende sider, således at samhørighed til side 1 sikres. Fødevarestyrelsen fore-

slår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virk-

somhedens kontrolnummer (f.eks. 0014), 000…….0 er et løbenummer og YYYY er 

årstal. Løbenummeret kan være det entydige nummer fra certifikatpapiret, men det 

kan også være virksomhedens eget referencenummer.  



 

 Side 2 af 4 

Medmindre importlandet har andre krav, foreslår Fødevarestyrelsen at ovenstående 

nummersystem anvendes. Det vil fremgå af certifikatsiden, hvis der er krav om et 

andet nummersystem.  

I.2.a Importtilladelsesnr.: Angiv nummeret fra importtilladelsen. Rubrikken er 

skråstreget, hvis der ikke er krav om udfyldelse af importtilladelsesnummer fra im-

portlandets myndigheder. 

I.3. Kompetent myndighed: Denne rubrik er som udgangspunkt altid udfyldt på 

forhånd, med Fødevarestyrelsen / Danish Veterinary and Food Administration. Hvis 

importlandet kræver information om den lokale kompetente myndighed, er der lavet 

en særskilt rubrik til dette (I.3.a). Her skal det engelske navn på den kontrolenhed, 

der udsteder certifikatet stå. 

I.4. Modtager: Angiv navn og adresse på den ansvarlige importør i importlandet, 

dette kan både være selve køberen eller den fysiske modtager. Er der krav fra myn-

dighederne i importlandet om telefonnummer, vil det fremgå af denne rubrik.  

I.5. Oprindelsesland: Angiv det land, hvor varen er blevet forsynet med et identi-

fikationsmærke eller det land hvor varen er færdigproduceret og pakket. Produktet er 

af dansk oprindelse, hvis det er blevet forsynet med et ID-mærke i DK eller er blevet 

færdigpakket i DK. Såfremt produktet ikke er blevet forarbejdet og/eller pakket om i 

DK, så er oprindelsen ikke DK, men det land, hvor varen sidst er blevet forarbejdet, 

pakket og emballeret. ISO kode skal, medmindre importlandet har andre krav, angi-

ves med to bogstaver, jævnfør Codex Alimentarius.  

Eksempel på oprindelsesland: En virksomhed har importeret u-emballeret soja fra 

Argentina. Sojaen bliver lastet af i Danmark, til den danske virksomhed, som færdig-

pakker og emballerer sojaen. I dette tilfælde er oprindelseslandet ikke Argentina, 

men Danmark.  

Det vil af de fleste certifikater direkte fremgå, hvorvidt der f.eks. kun kan anvendes 

råvarer af dansk oprindelse, eller om der også kan anvendes råvarer af 

EU/tredjelandsoprindelse. 

I.6. Oprindelsesregion: Dette punkt fremgår af certifikatet, hvis der er krav fra 

importlandet herom. I sådanne tilfælde, vil det fremgå i en særskilt vejledning på 

certifikatsiden, hvilket niveau oprindelsesregionen skal angives i, f.eks. om det er på 

kommune- eller regionsniveau.  

I.7. Modtagerland: Angiv importlandet. I bilaterale certifikater kan dette være 

udfyldt på forhånd. I de generelle certifikater skal dette angives af eksportøren. ISO 

kode skal, medmindre importlandet har andre krav, angives med to bogstaver, jævn-

før retningslinjerne fra Codex Alimentarius.  

I.8. Denne rubrik er som udgangspunkt skråstreget. Indholdet af denne rubrik kan 

variere fra certifikat til certifikat og bruges til forskellige oplysninger efter krav fra 

myndighederne i importlandet. Vejledning til udfyldelse af denne rubrik vil fremgå af 

en særskilt vejledning på certifikatsiden. 

I.9. Pålæsningsvirksomhed: Angiv navn, adresse og godkendelses 

/autorisationsnummer på den virksomhed, som fysisk afsender forsendelsen.  
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I.10. Denne rubrik er som udgangspunkt skråstreget. Indholdet af denne rubrik kan 

variere fra certifikat til certifikat og bruges til forskellige oplysninger efter krav fra 

myndighederne i importlandet. Vejledning til udfyldelse af denne rubrik vil fremgå af 

en særskilt vejledning på certifikatsiden. 

I.11. Pålæsningsdato: Angiv dato for hvornår forsendelsen pålæsses transportmid-

let til eksport ud af Danmark. På nogle certifikater står der afsendelsesdato i stedet 

for pålæsningsdato. Også i dette tilfælde gælder det, at det er datoen for hvornår for-

sendelsen pålæsses transportmidlet til eksport ud af Danmark, der skal angives.   

I.12. Transportmiddel: Afkryds hvilket transportmiddel/transportmidler der 

bruges. Under dokumentreference skal registreringsnummer for jernbanevogne, 

containere og lastvogne, rutenummer for fly og navn for skibe skal angives, såfremt 

dette er kendt.  

Hvis ovenstående oplysninger ikke er kendt, kan der i dokumentreference i stedet 

angives f.eks. fakturanummer eller lignende unik reference til forsendelsen (f.eks. 

nummer på airway bill/AWB). Dokumentreference er muligt at overstrege, hvis det af 

en fodnote fremgår, at rubrikken er valgfri.  

I.13. Varebeskrivelse: Angiv en entydig beskrivelse af det eksporterede produkt. 

Beskrivelsen skal være så detaljeret, at der er en entydig sammenhæng mellem vare-

beskrivelsen i certifikatet og den fysiske vare (mærkning af varen). Det skal være 

muligt for importlandets myndighed at fastslå, hvilke(t) produkt(er) i en given for-

sendelse, der er omfattet af certifikatet. 

I.14. Varekodenr.: Angiv varens HS-kode. 

I.15. Bruttovægt: Angiv forsendelsens bruttovægt i kg. 

I.16. Nettovægt: Angiv forsendelsens nettovægt i kg. 

I.17. Forsendelsens temperatur: Afkryds i den relevante boks, om forsendelsen 

opbevares og transporteres i omgivelsestemperatur, på køl eller på frost. Angiv ved 

køl og frost, max-temperatur, hvorved forsendelsen må opbevares. 

I.18. Antal kolli: Angiv antallet af enheder/pakninger forsendelsen består af.  

I.19. Containernr.: Angiv forsendelsens containernummer. Hvis det ikke er et krav 

fra myndighederne i importlandet, vil rubrikken være skråstreget eller forsynet med 

en fodnote, hvor det fremgår, at rubrikken er valgfri. 

I.20. Officielt seglnr.: Angiv forsendelsens officielle seglnummer (Fødevarestyrel-

sens seglnummer). Hvis det ikke er et krav fra myndighederne i importlandet, vil 

rubrikken være skråstreget eller forsynet med en fodnote hvor det fremgår at rubrik-

ken er valgfri. Denne rubrik må ikke anvendes til virksomhedsforsegling, da Fødeva-

restyrelsen ikke attesterer herfor, medmindre andet er beskrevet på certifikatsiden.   

I.21. Identifikation af produkterne: Angiv en identifikation af produkterne, 

dette kan f.eks. være ID mærke. Rubrikken kan overstreges, hvis rubrikken er forsy-
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net med en fodnote hvor det fremgår, at rubrikken er valgfri, eller fordi informatio-

nen ikke er relevant eller når det ikke er et krav fra myndighederne i importlandet. 

Rubrikken kan også bruges til at give flere detaljerede oplysninger om produk-

tet/produkterne, jf. I.13. 

1.21.a. Dyreart: Angiv hvilken dyreart produktet stammer fra. Rubrikken kan over-

streges, hvis rubrikken er forsynet med en fodnote hvor det fremgår, at ru-

brikken er valgfri (fordi informationen ikke er relevant eller når det ikke er et 

krav fra importlandet). 

 

1.21.b. , 1.21.c., 1.21.d., 1.21.e. osv.: Angiv information om de relevante virksom-

heder. I disse rubrikker skal navn, autorisations- eller godkendelsesnummer, 

adresse og nettovægt/antal kolli angives, for de forskellige virksomhedstyper. 

Der er muligt at angive 3 forskellige virksomheder i hver kategori.  

 

II. Sundhedsattestation: Her står de krav forsendelsen skal overholde. I bilaterale 

certifikater, er sundhedsattestationerne aftalt med de kompetente myndigheder i 

importlandet eller udarbejdet på baggrund af en specifik importtilladelse. Hvis der er 

særlige forholdsregler, der skal tage hensyn til, vil dette fremgå af en vejledning på 

certifikatsiden. 

Hvis importlandet har krav, der ligger udover EU-lovgivningen, skal eksportøren, når 

der anmodes om udstedelse af et certifikat, vedlægge baggrundsdokumentation i 

relevant omfang for at sikre, at disse krav er overholdt igennem hele produktionskæ-

den, f.eks. i form af en indenrigserklæring. 

Udstedes af Fødevarestyrelsen: Certifikatet underskrives af myndigheden, dvs. 

en embedsdyrlæge eller evt. en anden underskriftberettiget medarbejder hos Fødeva-

restyrelsen (officiel inspektør). Bemærk, at visse certifikater kun kan underskrives af 

en embedsdyrlæge, dette vil fremgå af certifikatet. Certifikatudsteder udfylder neder-

ste del af certifikatet med navn, dato, titel, underskrift samt embedsstempel.  

Der må ikke påføres yderligere information på certifikatet efter Fødevarestyrelsens 

underskrift, da certifikatet er et myndighedsdokument, fra en myndighed til en an-

den myndighed. Hvis der er nogle undtagelser for dette, vil det fremgå af en særskilt 

vejledning på certifikatsiden.  

 

 

 


