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J. nr.: 2017-30-60-00175 29. august 2018

Slutrapport for kampagnen

EKSPORT AF FØDEVARER, FODER OG 

ANIMALSKE BIPRODUKTER

INDLEDNING 

Eksport udgør en væsentlig og vigtig aktivitet for danske virksomheder (fødevare-, foder- 
og animalske biproduktvirksomheder). Det er derfor af stor betydning, at 
virksomhederne forstår og overholder lovgivningen på området og ad den vej bidrager 
til, at tredjelande har tillid til det danske kontrolsystem og den danske landbrugs- og 
fødevaresektors produkter. 

For fodervirksomhederne og de animalske biproduktvirksomheder gælder desuden, at 
der i 2017 trådte nye og skærpede regler for eksport af foder, animalske biprodukter og 
heraf afledte produkter i kraft. Blandt andet stiller lovgivningen skærpede krav til den 
egenkontrol, som producenter af foder og animalske biprodukter og heraf afledte 
produkter skal have på plads, inden de kan eksportere til lande uden for EU.

Formålet med kampagnen var:
 At kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for eksport af 

fødevarer, foder og animalske biprodukter og for håndtering af det særlige 
certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen stiller til rådighed for virksomhederne, er 
både tilstrækkelige og velimplementerede

 At kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at eksporterede produkter 
opfylder kravene for eksport til det pågældende land

 At vejlede virksomhederne om reglerne for eksport og for håndtering af det 
særlige certifikatpapir
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KONKLUSION 

På baggrund af antallet af indskærpelser samt i særdeleshed omfanget af virksomheder 
med behov for vejledning må det konkluderes, at der fortsat er behov for at have fokus 
på kontrollen med virksomhedernes forståelse og efterlevelse af lovgivningen på 
eksportområdet. 

Der blev ved kontrolbesøgene dog ikke konstateret forhold, der gav anledning til alvorlige 
sanktioner i form af f.eks. påbud eller bøder.

For fodervirksomhederne og de animalske biproduktvirksomheder gælder, at der i 2017 
trådte nye og skærpede regler for eksport af foder og animalske biprodukter i kraft. 
Kampagnen har vist, at disse virksomheder endnu ikke har fået implementeret alle 
relevante egenkontrolprocedurer på eksportområdet, hvilket har haft indflydelse på 
behovet for vejledning af virksomhederne.

Inden udgangen af 2018 vil Fødevarestyrelsen have udarbejdet en vejledning om eksport 
af foder og animalske biprodukter, som skal hjælpe virksomhederne til at få en bedre 
forståelse af hvilke krav, der stilles i forbindelse med eksport.

Fødevarestyrelsen vil ved sin årlige kontrol af de virksomheder, der eksporterer 
fødevarer, foder og animalske biprodukter og heraf afledte produkter, følge op på 
kampagnens resultater. 

I slutningen af 2018 gennemføres desuden en ny kontrolkampagne om eksport af 
fødevarer. 

RESULTATER 

Der blev foretaget i alt 39 kontrolbesøg i henholdsvis fødevarevirksomheder, 
fodervirksomheder og animalske biproduktvirksomheder med eksportaktivitet.

Virksomhederne fordelte sig således:
 19 fødevarevirksomheder, heraf:

o 15 produktionsvirksomheder
 13 animalske produktionsvirksomheder, heraf 9 slagterier

o 3 kontorvirksomheder
o 1 lagervirksomhed

 10 fodervirksomheder, heraf: 
o 8 produktionsvirksomheder
o 2 lager-/kontorvirksomheder

 10 animalske biproduktvirksomheder (alle produktionsvirksomheder)
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Kampagnens resultater er følgende (se også tabel 1):
 32 virksomheder fik ingen anmærkninger (kontrolresultat: 1) ved kontrolbesøget
 7 virksomheder fik én eller flere indskærpelser (kontrolresultat: 2) ved 

kontrolbesøget
 Ingen virksomheder fik påbud eller forbud (kontrolresultat: 3) eller bødeforelæg, 

blev politianmeldt eller fik frataget registrering/godkendelse/autorisation 
(kontrolresultat: 4) ved kontrolbesøget

Indskærpelserne fordeler sig således (se også tabel 2):
 4 indskærpelser vedrørende egenkontrolprocedurer for eksport 
 1 indskærpelse vedrørende egenkontrolprocedurer for udstedelse af 

erstatningscertifikater
 6 indskærpelser vedrørende krav om dokumentation af egenkontrollen
 3 indskærpelser vedrørende krav for håndtering af det særlige certifikatpapir

Vejledning: 
9 af fødevarevirksomhederne, 8 af fodervirksomhederne og 8 af de animalske 
biproduktvirksomheder blev vejledt om regler for eksport (se også tabel 1).

METODE 

Kontrolbesøgene blev gennemført i perioderne 1. september – 31. oktober 2017 samt 1. 
maj – 30. juni 2018. 
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TABELLER OG FIGURER

TABEL 1 Kontrolresultater fordelt på virksomhedstype
         Virksomhedstype

Kontrolresultat

Antal 
fødevarevirksom-

heder

Antal 
fodervirksomheder

Antal 
animalske 

biproduktvirksomheder

Ingen anmærkninger 15 7 10
Indskærpelse 4 3 0
Påbud eller forbud 0 0 0
Bødeforlæg, politianmeldelse 0 0 0
Vejledning 9 8 8

TABEL 2 Fordeling af indskærpelser på virksomhedstype
         Virksomhedstype

Indskærpelse vedrørende

Fødevarevirksomhed Fodervirksomhed

Egenkontrolprocedurer for eksport 3 1
Egenkontrolprocedurer for 
erstatningscertifikater

1 0

Dokumentation for egenkontrollen 4 2
Det særlige certifikatpapir 2 1
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