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1 Indledning  
Denne guide er rettet mod virksomheder (importører), der indfører fødevarer til Danmark. Det 

gælder både indførsel fra tredjelande og fra samhandelslande. Importøren er ansvarlig for, at de 

fødevarer, de indfører og omsætter, overholder gældende EU-regler og eventuelle nationale regler.  

 

Importøren skal i deres egenkontrolprogram have procedurer for, hvordan dette sikres og 

dokumenteres, og denne guide beskriver de elementer, som bør indgå i importørernes egenkontrol. 

Egenkontrol er dit værktøj til at holde styr på fødevaresikkerheden i din virksomhed og hjælper 

med at sikre, at virksomheden overholder fødevarereglerne. Egenkontrol består af en risikoanalyse, 

procedurer for egenkontrol og dokumentation for udført egenkontrol. 

 
Denne guide omhandler de elementer i egenkontrollen, der specifikt vedrører importaktivitet, dvs. 
indførsel af fødevarer fra andre lande. Den bygger ovenpå Fødevarestyrelsens overordnede 
”Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder”, som kan findes på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside. 
 
Ved indførsel af fødevarer skal virksomheder vurdere, hvilke risikofaktorer (mikrobiologiske, 

kemiske og fysiske), der kan forekomme i pågældende vare eller varegruppe. For 

samhandelsaktiviteter gælder som hovedregel, at reglerne om egenkontrol svarer til det, der gælder 

når man køber fødevarer fra danske leverandører. Der er dog enkelte undtagelser på de områder, 

hvor Danmark har særregler. Ved indførsel fra tredjelande stilles der særlige krav. Importøren skal 

her kunne dokumentere, at varerne overholder EU's krav til fødevaresikkerhed og dyresundhed 

(sidstnævnte er kun relevant for produkter med animalsk indhold).  

 
Det anbefales, at importørerne holder sig orienterede om den relevante information og lovgivning 
via Fødevarestyrelsens hjemmeside samt tilmelder sig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om import 
og samhandel.  
  
Bemærk, at en virksomhed, der indfører fødevarer, skal være registreret til denne aktivitet hos 
Fødevarestyrelsen. Dette fremgår af Autorisationsbekendtgørelsen. 
 
Indførsel af fødevarekontaktmaterialer er ikke omfattet af denne guide. 
 
Guidens bilag 1 indeholder en samlet oversigt over de regler og vejledninger mv, der henvises til i 
dokumentet.  
 
Guidens bilag 2 indeholder en oversigt over danske særregler. 
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2 Definitioner og anvendte forkortelser  
  

Definitionerne herunder er kun gældende i denne guide.  
  

Importør: Den person eller virksomhed, som foranlediger indførsel af fødevarer til Danmark, 
hvad enten der er tale om indførsel fra samhandelslande eller indførsel fra tredjeland.   
  

Importaktivitet hos en virksomhed dækker over både indførsel fra samhandelslande og 
indførsel fra tredjelande.  
  

Samhandelslande: Lande, der er medlem i EU eller har indgået en handelsaftale med EU. For en 
nærmere beskrivelse af hvilke lande, som har indgået handelsaftaler og for hvilke varer, læs 
venligst § 2, nr. 2 i Restriktionsbekendtgørelsen. Termen samhandel anvendes for varer, som en 
importør indfører til Danmark fra en virksomhed i et andet samhandelsland.  
  

Tredjelande: Lande uden for EU/samhandelsområdet.   
 
Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted: Skal foretages ved indførsel af animalske 
produkter og visse sammensatte produkter fra tredjelande. Visse ikke-animalske fødevarer fra visse 
tredjelande er omfattet af importrestriktioner, og skal også underlægges offentlig kontrol på et 
grænsekontrolsted forud for indførsel til Danmark/EU.  
 
Animalske produkter er defineret i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, jf. forordning 

(EF) nr. 853/2004, bilag I, del 8.  

 

Sammensatte produkter: Fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og 

forarbejdede animalske produkter, jf. forordning (EU) 2019/625 artikel 2, nr. 14. 

 

CHED (Common Health Entry Document): Det fælles sundhedsimportdokument, der jf. EU’s 
kontrolforordning skal anvendes ved indførsel af dyr og varer, der skal underlægges offentlig 
kontrol på et grænsekontrolsted. For animalske produkter og sammensatte produkter anvendes 
CHED-P. For ikke-animalske fødevarer, der er omfattet af importrestriktioner, anvendes CHED-D. 
 
COI (Certificate of Inspection): Kontrolattest, der skal ledsage sendinger af økologiske varer ved 
indførsel til EU fra tredjelande. COI udstedes af det relevante kontrolorgan i tredjelandet. 
  

Egenkontrol er de gode arbejdsgange og om nødvendigt de faste skriftlige procedurer (det 
egentlige egenkontrolprogram), som virksomheden indfører, følger og om nødvendigt 
dokumenterer for at sikre, at relevante krav i fødevarelovgivningen overholdes.   
 
Risikoanalyse (Risikofaktoranalyse) er en systematisk identifikation af mulige risici i forhold 
til fødevaresikkerheden, dvs. en systematisk undersøgelse af, hvad der kan gå galt. 
 
TRACES (TRAde Control and Expert System): EU-Kommissionens elektroniske database til 
registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter for sendinger af dyr 
og varer. Herunder sendinger, der indføres fra tredjelande til EU. TRACES er en del af IMSOC 
(Information Management System for Official Controls). 
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3 Importørernes egenkontrol  
En importørs egenkontrol vil typisk skulle omfatte både generelle elementer, der er relevante for 
alle virksomheder, der håndterer fødevarer, og specifikke elementer, der kun er relevante for visse 
typer af fødevarer. Det afgørende er, at importøren får udarbejdet et dækkende 
egenkontrolprogram for virksomhedens fødevareaktiviteter. Importøren skal kunne redegøre for, 
hvordan de enkelte risici styres og overvåges, og hvordan der skal ageres, hvis der konstateres 
overskridelse af kritiske grænser, som virksomheden har fastlagt, eller lovfastsatte grænseværdier 
samt øvrige fejl og mangler ved varerne. Importøren skal kunne redegøre for hvor ofte og i hvilket 
omfang egenkontrollen foretages.   

Importører er bl.a. ansvarlige for, at de fødevarer, de indfører og omsætter, overholder EU’s krav til 
fødevaresikkerhed, dyresundhed (kun produkter med animalsk indhold) og eventuelle danske 
særregler. Det skal beskrives i risikoanalysen, hvordan importøren holder sig orienteret om såvel 
EU-krav som danske krav, og hvordan det styres. Importøren skal vurdere hvilke risikofaktorer 
(mikrobiologiske, kemiske og fysiske), der kan forekomme i den pågældende vare eller varegruppe. 

Egenkontrolprogrammet hos importører kan både omfatte skriftlige og ikke skriftlige procedurer, 
der skal sikre overholdelse reglerne og hermed fødevaresikkerheden. Gode arbejdsgange behøver 
ikke at være skriftlige, men virksomheden skal kunne redegøre for dem mundtligt. Risikoanalysen 
skal være skriftlig, herunder eventuelle kritiske kontrolpunkter og dokumentation for udført 
egenkontrol. 

Kravet om skriftlig risikoanalyse gælder også for importører, der alene indfører fødevarer fra 
tredjelande med henblik på videresalg, og som ikke selv har nogen egentlig håndtering af fødevarer 
f.eks. handels-/kontorvirksomheder.  

3.1 Risikoanalyse 
 

3.1.1 Samhandel  
For samhandel af fødevarer gælder, at der ikke er krav om en særlig risikoanalyse for aktiviteten 
”samhandel” ud over det, der i forvejen kræves for virksomhedstypen. Samhandelslande er 
underlagt de samme regler som virksomheden selv, og det forventes derfor, at leverandører i 
samhandelslande overholder EU-reglerne. Dog er det virksomhedens ansvar at sikre, at eventuelle 
danske særregler (se bilag 2) er overholdt.  

 

3.1.2 Indførsel fra tredjeland  
Ved indførsel fra tredjelande skal importøren udarbejde en skriftlig risikoanalyse inden 
importaktiviteten påbegyndes. Det gælder både for engros- og detailvirksomheder. Risikoanalysen 
skal sikre, at virksomheden har identificeret eventuelle risici for fødevaresikkerheden og - hvis 
relevant - dyresundheden i forbindelse med den konkrete importaktivitet. Risici for 
fødevaresikkerheden kan opstå på baggrund af mikrobiologiske, kemiske eller fysiske forhold i 
forbindelse med dyrkning, fremstilling og håndtering af varen i tredjelandet. Dertil kan der være 
risici forbundet med transporten til og opbevaring hos importøren. Risikoanalysen skal derfor 
afdække, om der er risici inden for disse områder.  
 
Risici for dyresundheden gælder kun varer med animalsk indhold. Importøren sikre, at de 
dyresundhedsmæssige attestationer, som kræves forud for indførsel, foreligger. Importøren skal 
også være bekendt med evt. relevante restriktioner for indførsel, jf. Restriktionsbekendtgørelsen.  
 

I en risikoanalyse for en importaktivitet tages udgangspunkt i indførsel af én type fødevare fra ét 

konkret land, f.eks. jordnødder fra Argentina. I nogle tilfælde vil det være muligt at gruppere flere 
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forhold, hvis de er sammenlignelige. En importør, der indfører flere forskellige typer fødevarer fra 

flere forskellige lande, skal således risikovurdere for hver af disse. 

  

Skabelon for egenkontrol for importører findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis 
importøren ikke selv kan udarbejde en risikoanalyse, kan der søges hjælp til denne aktivitet via en 
brancheforening eller hos en konsulent.    
 

3.1.3 Risikofaktorer (mikrobiologiske, kemiske og fysiske)  
I visse fødevarer er bestemte risikofaktorer så almindeligt forekommende, at fødevarerne generelt 
må betragtes som en potentiel risiko. Nogle af disse risici er der lovgivningsmæssigt taget højde for, 
idet der er fastsat kriterier eller grænseværdier for indholdet af en given risikofaktor i bestemte 
fødevarer, f.eks. pesticidrester i frugt, grønt og kød, histamin i visse fiskearter, kviksølv i fisk, 
mykotoksiner (giftstoffer) i nødder osv.  
 
For sådanne fødevarer vil det være relevant, at risikoanalysen indeholder specifikationer af, 

hvordan importøren i det enkelte tilfælde vil sikre sig mod disse risici, f.eks. garantier fra 

leverandøren vedr. produktet og/eller produktionsforhold, krav om analyseresultater, egen 

stikprøvekontrol med analyser eller lignende.   

Det er derfor vigtigt, at importøren sætter sig ind i, hvordan fødevaren fremstilles/håndteres i 
leverandørlandet, og hvordan transporten fra leverandørland til Danmark foregår.   
  

Importøren bør løbende bl.a. tjekke EU-portalen for Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF). Her er det muligt at søge på konkrete lande eller produkter i forhold til indførte 

fødevarer, hvor der er påvist en risiko. Der kan også hentes information i EU’s Administrative 

Assistance and Cooporation system (AAC) om evt. ulovlige fødevarer, der er kommet ind i EU.  

 

Dertil bør importøren holde sig orienteret om tilbagekaldte fødevarer på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om import og 

samhandel og om tilbagekaldte fødevarer.     

 

3.2 Stil krav til leverandøren 
Importøren skal tjekke, om leverandøren er godkendt/autoriseret/registreret til den pågældende 
aktivitet i det omfang, der er krav herom i EU-lovgivningen. Dette er gældende for både samhandel 
og import.    
 

Hvis der i EU-lovgivningen ikke stilles særlige krav til f.eks. registrering af leverandøren, skal 
importøren som minimum have kendskab og tillid til leverandøren. Importøren skal sikre, at 
import kun finder sted, hvis fødevarerne lever op til EU-lovgivningens krav.  
  

For leverandører beliggende i et samhandelsland er det ofte tilstrækkeligt med godt kendskab og 
tillid til leverandøren eller dokumentation i form af en leverandørerklæring eller lignende.    
Lister over autoriserede fødevarevirksomheder i EU er tilgængelige på EU Kommissionens 
hjemmeside. 
  
Ved indførsel af animalske produkter og sammensatte produkter fra tredjelande er der krav om, at 
tredjelandet (eller et territorie heri) skal være godkendt til eksport af det pågældende produkt til 
EU. Ligeledes skal tredjelandsvirksomheden som hovedregel være autoriseret af myndigheden i 
tredjelandet. Lister over autoriserede tredjelandsvirksomheder (animalske fødevarer) er 
tilgængelige på EU Kommissionens hjemmeside og i TRACES. Importøren skal derfor tjekke, om 
tredjelandsvirksomheden er godkendt til at eksportere det pågældende produkt til EU.  
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Ved indførsel af ikke-animalske fødevarer fra tredjelande er der ikke krav om godkendt tredjeland 
eller, at tredjelandsvirksomheden er opført på EU’s lister over godkendte virksomheder. 
Importøren skal dog være opmærksom på, om fødevaren er omfattet af importrestriktioner og krav 
om grænsekontrol.  
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan der findes eksempler på, hvilke krav, man som importør 
kan stille i forbindelse med indførsel af f.eks. kød og frugt og grønt fra tredjelande.  
 
 

3.3 Modtagekontrol  
Importøren skal have procedurer for modtagekontrol. Modtagekontrollen omfatter tjek af 
dokumenter og tjek af selve sendingen. Alt afhængig af varetypen eller anvendelsen heraf, omfatter 
modtagekontrollen forskellige elementer:  
 

• temperaturkontrol for frosne og kølede varer 

• emballagekontrol   

• kontrol af mærkning  

• kontrol af transportforhold og skader  

• dokumentation for overholdelse af mikrobiologiske eller kemiske kriterier  

• udtagning af prøver til analyse  

• identitetskontrol og sensorisk kontrol (lugt, farve og udseende)  

• identifikationsmærkning af animalske fødevarer 
  

Hvis sendingen er omfattet af krav om grænsekontrol, skal importøren sikre, at der foreligger et 
myndighedsgodkendt sundhedsimportdokument (CHED) for sendingen. Dette er en forudsætning 
for, at sendingen må bringes i omsætning. Elektroniske CHED findes i TRACES.  
 
Særligt for økologiske fødevarer, som også er omfattet af krav om offentlig kontrol på et 
grænsekontrolsted: Det skal fremgå af CHED, at der er tale om en økologisk vare. Desuden skal 
kontrolattesten (COI) være koblet elektronisk til CHED i TRACES. Godkendte CHED og COI skal 
kunne fremvises af importøren. 
 
(NB: I nogle tilfælde er det en speditør, der opretter CHED på vegne af importøren. Hvis 
importøren ikke selv har adgang til/benytter TRACES, skal importøren være i besiddelse af en 
kopi (printet pdf-version) af det elektroniske CHED. I tilfælde af, at CHED ikke foreligger i digital 
signeret form i TRACES, og hvor sendingens bestemmelsessted ikke er på importørens adresse, 
skal importøren også kunne fremvise en kopi af det pågældende CHED). 
 
Modtagekontrollen kan i øvrigt omfatte andre lovpligtige forhold, godkendelser i forbindelse med 
Novel Food, GMO, IUU og tilsætningsstoffer eller produkter, som er underlagt notifikationspligt 
som f.eks. kosttilskud og produkter til særlig ernæring og berigede fødevarer.  
 
Ligeledes skal importøren i forbindelse med modtagekontrollen sikre sig, at de nødvendige 
oplysninger vedrørende sendingens sporbarhed (kendskab til leverandør/kunde et trin frem og 
tilbage) er til stede.   
  

Modtagevirksomheden skal kvittere for modtagelse af økologiske sendinger i COI. Når der i 
modtagekontrollen konstateres afvigelser eller ulovlige forhold i et sådant omfang, at produktet 
ikke kan bringes i omsætning, eller andre forhold, hvor det skønnes nødvendigt, at informere 
myndighederne, skal importøren sikre, at Fødevarestyrelsen orienteres. Evt. afvigelser angives også 
i COI.  
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Importøren skal desuden holde sig orienteret om gældende danske særregler i forhold til indførsel 
af fødevarer.  
 

3.4 Ansvarsfordeling  
Hvis ikke importøren selv modtager/oplagrer varerne, kan den virksomhed, som fysisk 
modtager sendingen, helt eller delvist varetage det praktiske arbejde i forbindelse med 
modtagekontrollen. I disse tilfælde skal importøren kunne gøre rede for, hvordan 
modtagevirksomheden holdes orienteret om og overholder relevante krav.  
 

3.5 Sporbarhed  
Importøren skal, som andre virksomheder, opfylde de generelle krav til sporbarhed efter 
Fødevareforordningen. Det vil sige, at importøren skal være i stand til at identificere fra hvem en 
vare er leveret og hvornår. Det indebærer, at importøren kan identificere leverandørens navn, dato 
og tidspunkt på leveringen samt identifikation af de leverede varer herunder mængde. Hvis 
importøren markedsfører varerne til andre fødevarevirksomheder, skal importøren også kunne 
dokumentere sporbarheden et led frem. Se også Sporbarhedsvejledning. 
 
For fødevarer, som ved indførslen modtages på en anden virksomhed end importørens egen, skal 
importøren for den enkelte sending kunne identificere modtagevirksomheden, f.eks. ved fakturaer, 
andre handelsdokumenter eller lignende. Det skal af disse dokumenter fremgå, at den pågældende 
modtagevirksomhed er den fysiske leveringsadresse.  
 

3.6 Tilbagetrækning  
Det er importørens ansvar at sikre tilbagetrækning af en given sending, hvis sendingen ikke lever 
op til kravene for fødevaresikkerhed eller hvis sendingen er ulovligt indført. Hvis du som importør 
modtager oplysninger fra en leverandør eller kunde om, at du har modtaget eller solgt en 
importeret fødevare, der skal kaldes tilbage eller trækkes tilbage, skal du hurtigst muligt oplyse 
Fødevarestyrelsen om dette. Se også Tilbagetrækningsvejledningen. 
 

3.7 Revision af egenkontrolprogram 
Egenkontrolprogrammet skal revideres med jævne mellemrum og ved væsentlige ændringer. F.eks. 
skal egenkontrolprogrammet revideres, hvis der sker ændringer i de varekategorier, der indføres, 
leverandør/tredjeland, forekomst af risikofaktorer m.v. Importøren skal løbende holde sig 
orienteret om hvilke varer, der er omfattet af importrestriktioner, og revidere 
egenkontrolprogrammet hvis der sker ændringer i forhold til de identificerede risikofaktorer.  
 

4 Egenkontrollens specifikke elementer for importaktivitet  
 

4.1 Indførsel fra samhandelslande  
Virksomheden bør have gode arbejdsgange for at sikre, at leverandøren er autoriseret eller 
registreret i det pågældende samhandelsland, og således underlagt myndighedernes kontrol i dette 
land. I nogle tilfælde kan et tilstrækkeligt kendskab til leverandøren eller en leverandørerklæring 
også være tilstrækkeligt. 
 
Virksomheden bør endvidere have gode arbejdsgange for modtagekontrol, særligt for så vidt angår 
sikring af overholdelse af danske særregler.  
 
Ved samhandel med animalske fødevarer bør modtagevirksomheden kontrollere, at sundheds- og 
identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende lovgivning 
INDEN at sendingen opdeles eller tages i anvendelse. 
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4.2 Indførsel fra tredjelande 
Fødevarer, der indføres fra tredjelande eller gennem tredjelande til Danmark (eller andet EU-land), 
er i mange tilfælde omfattet af kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. Det betyder, at 
varerne (sendingen) ikke kan indføres direkte til bestemmelsesstedet i Danmark, men skal 
forhåndsanmeldes til myndighederne og kontrolleres på et grænsekontrolsted (eller evt. på et andet 
godkendt kontrolsted). Dertil kan der være krav om, at sendingen skal ledsages af officielle 
certifikater udstedt af myndigheden i tredjelandet samt af andre dokumenter, f.eks. 
analyseresultater.  
 
Forordning (EU) 2017/625 (Kontrolforordningen) og relevante gennemførelsesforordninger 
fastlægger, hvilke kategorier af fødevarer (samt dyr og visse andre varer), der er omfattet af kravet 
om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. Reglerne for indførsel af fødevarer fra tredjelande til 
Danmark er dertil udmøntet i Veterinærbekendtgørelsen samt Restriktionsbekendtgørelsen.   
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en oversigt over grænsekontrolsteder i Danmark, 
herunder hvilke kategorier af varer de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til at modtage.  
 
Reglerne for indførsel af fødevarer fra tredjelande afhænger af, om der er tale om fødevarer med 
animalsk indhold eller ikke-animalske fødevarer.  
 

4.2.1 Ikke-animalske fødevarer (med og uden importrestriktioner) 
For indførsel af ikke-animalske fødevarer fra tredjelande gælder de generelle krav som f.eks. 
registrering som importør, risikoanalyse, kendskab til leverandøren, modtagekontrol, 
ansvarsfordeling, sporbarhed, tilbagetrækning og nationale regler m.v.   
  

Ikke-animalske fødevarer, der indføres fra tredjelande, skal opfylde de samme krav til fremstilling 
og sikkerhed, som stilles til tilsvarende varer fremstillet i Danmark eller EU til fri omsætning.   
  

I modsætning til de animalske fødevarer er der i de fleste tilfælde ikke krav om, at ikke-animalske 
fødevarer skal indføres via et grænsekontrolsted. Ikke-animalske fødevarer kan normalt indføres 
direkte til en modtagevirksomhed, hvorfra de kan omsættes. Visse ikke-animalske fødevarer fra 
visse tredjelande er dog omfattet af importrestriktioner.  
 
For ikke-animalske fødevarer under importrestriktion er der fastsat særlige krav til f.eks. 
forhåndsanmeldelse, indførsel via relevant grænsekontrolsted, erklæringer, analyseattester, 
sundhedscertifikater og lignende.  
 
En del af myndighedernes kontrol kan evt. forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet. På 
Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en oversigt over godkendte kontrolsteder i Danmark. 
Importører kan søge om, at få deres virksomhed/lager godkendt som kontrolsted. Det kan være 
relevant for virksomheder, der hyppigt indfører ikke-animalske fødevarer omfattet af 
importrestriktioner. 
 

For sendinger af ikke-animalske fødevarer, der skal underkastes offentlig kontrol på 

grænsekontrolstedet ved indførslen til EU, ligger det primære ansvar for fødevaresikkerheden 

fortsat hos importøren. Importøren skal derfor foretage en passende modtagekontrol også af disse 

fødevarer. Importøren skal i forbindelse med modtagekontrollen sikre, at varerne ikke opdeles eller 

bringes i omsætning før der foreligger et afsluttet CHED. Dvs. førend grænsekontrollen har 

afsluttet kontrollen og har godkendt indførsel af den pågældende sending. 

  

Vær opmærksom på, at andre myndigheder også kan have lovgivning på området. Læs f.eks. mere 
om indførsel af planter og planteprodukter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.   
  

http://1.naturerhverv.fvm.dk/import_ind_i_eu.aspx?ID=3080
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4.2.2 Animalske fødevarer, herunder også sammensatte produkter 
For indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande gælder de generelle krav som f.eks. registrering 
som importør, risikoanalyse, kendskab til leverandøren, modtagekontrol, ansvarsfordeling, 
sporbarhed, tilbagetrækning og nationale regler m.v.  
  

Ved indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande, er det et generelt krav, at hver sending skal 
forhåndsanmeldes, og at alle sendinger skal indføres via et grænsekontrolsted, hvor de skal 
underkastes offentlig kontrol. Lister over animalske fødevarer, som skal præsenteres til offentlig 
kontrol, fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2021/632.  
 
For sammensatte produkter (en fødevare, som indeholder både forarbejdede animalske produkter 
og vegetabilske ingredienser) er produkterne i nogle tilfælde undtaget kravet om offentlig kontrol 
på et grænsekontrolsted. En liste over sammensatte produkter, der er undtaget kravet kan findes i 
gennemførelsesforordning (EU) 2021/630. Hvis et sammensat produkt er undtaget kravet om 
offentlig kontrol på et grænsekontrolsted skal det fortsat leve op til gældende regler for 
sammensatte produkter. Vær herunder opmærksom på kravet om privat erklæring.  
  

For sendinger af animalske fødevarer, der skal underkastes offentlig kontrol på et 
grænsekontrolsted ved indførslen til EU, ligger det primære ansvar for overholdelse af EU’s 
fødevarelovgivning fortsat hos importøren. Importøren skal derfor foretage en passende 
modtagekontrol. Herunder skal importøren sikre, at varerne ikke opdeles eller bringes i omsætning 
før der foreligger et afsluttet CHED (se også afsnit 3.3. vedrørende modtagekontrol). Dvs. førend 
grænsekontrollen har afsluttet kontrollen og har godkendt indførsel af den pågældende sending. 
Hvis der ikke foreligger et godkendt CHED ved modtagelsen, må varerne ikke bringes i omsætning 
og skal tilbageholdes.  
 
Som beskrevet i afsnit 3.1 er det ligeledes importørens ansvar at sikre, at virksomheden i 
tredjelandet er godkendt, og at tredjelandet (eller territoriet heri) er godkendt både i forhold til 
dyre- og folkesundhed, men også i forhold til restkoncentrationer m.v.   
 

4.2.3 Særligt for fisk og fiskevarer (IUU - Illegalt, Urapporteret og Ureguleret 
fiskeri) 

Fisk og fiskevarer fra tredjelande inkl. Norge, Færøerne, Grønland og Island er omfattet af EU’s 
regler om Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri (IUU-forordningen (EU) 1005/2008). 
Importerede sendinger af fisk og fiskevarer skal forhåndsanmeldes til IUU-kontrol i det land, hvor 
varerne indfortoldes. Dvs. at sendingerne kan blive underkastet grænsekontrol i et EU-land, og 
blive IUU-kontrolleret i et andet EU-land. I Danmark foretages IUU-kontrollen på 
grænsekontrolstederne. Akvakulturfisk, ferskvandsfisk og nogle andre fiskevarer er dog undtaget 
fra kravet om IUU-attestation. Listen over undtagne fiskevarer fremgår af bilag I i IUU-
forordningen (EU) 1005/2008. 
 
Selv om sendinger af fisk og fiskevarer underkastes IUU-kontrol, påhviler det importøren at 
foretage en passende modtagekontrol. Det er ligeledes importørens ansvar at sikre, at fisken er 
fanget af et fartøj, som er indregistreret i en godkendt flagstat, at fartøjet ikke er opført på en 
negativliste, at sendingen er ledsaget af et fangstcertifikat, som er udstedt af godkendt 
flagstatsmyndighed og at andre regler i forhold til IUU-forordningen er opfyldt. 

 

Du kan læse mere om IUU-kontrol ved import og re-eksport i ’Vejledning til importører og 
eksportører af fisk og fiskevarer’, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

4.2.4 Særligt for økologiske fødevarer (både animalske og ikke-animalske) 
Der er særlige krav ved indførsel af økologiske fødevarer fra tredjelande. Se Fødevarestyrelsens 
hjemmeside under emnet Import af Økologi. Herudover kan der også findes mere i 
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Kommissionens spørgsmål og svar om anvendelsen af EU-reglerne om importkontrol af produkter 
fra tredjelande, der skal markedsføres i EU som økologiske produkter eller omlægningsprodukter. 
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Bilag 1: Oversigt over regler, vejledninger og hjemmesider nævnt i 

denne guide  
 

Lovgivning – generelt: 

 
EU-lovgivning i form af forordninger, direktiver og beslutninger findes på EUR-Lex:  
www.eur-lex.europa.eu 
 
National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på 
Retsinformation: 
www.retsinformation.dk  
 

Bekendtgørelser: 

 
Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 
(Autorisationsbekendtgørelsen) 
 
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og 
fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for 
overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Restriktionsbekendtgørelsen)  
 

EU Forordninger:  
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer   
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 

principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 

(Fødevareforordningen) 

 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig 
kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og 
foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og 
plantebeskyttelsesmidler mv. (Kontrolforordningen). 
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne 
over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, 
sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsted 
mv. 
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af 
varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder mv. 
 
Rådets Forordning nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse 

ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen) 

 

Relevante vejledninger og guides  

 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da
www.retsinfo.dk%20
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Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder mv.   
Egenkontrolvejledningen (foedevarestyrelsen.dk) 
Skabelon til egenkontrolprogram for importører (fødevarestyrelsen.dk) 
Bilag 1 til skabelon til egenkontrol for importører – risikoanalyse (fødevarestyrelsen.dk) 
 
Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.  
Autorisationsvejledningen (retsinformation.dk) 
 
Guides til importører om leverandørkrav og pesticidrester: 
Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød (fødevarestyrelsen.dk) 
Hvilke krav kan jeg stille til min frugt og grønt leverandør (fødevarestyrelsen.dk) 
Guide til importører om pesticidrester (fødevarestyrelsen.dk) 
 
Vejledning om sporbarhed – fødevarer 
Vejledning om sporbarhed - fødevarer (fødevarestyrelsen.dk) 
 
Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og 
fødevarekontaktmaterialer  
Tilbagetrækningsvejledning (foedevarestyrelsen.dk) 
 
Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande  
Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande (retsinformation.dk) 
 
Vejledning om IUU:  
Vejledning til importører og eksportører af fisk og fiskevarer (fødevarestyrelsen.dk)  
 
Meddelelse fra Kommissionen om økologiske produkter:  
Kommissionens spørgsmål og svar om anvendelsen af EU-reglerne om importkontrol af produkter 
fra tredjelande, der skal markedsføres i EU som økologiske produkter eller omlægningsprodukter 
(eur-lex) 
 

Relevante hjemmesider/links: 
 
Lister over autoriserede fødevarevirksomheder i EU: 
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-
establishments_en 
 
Lister over autoriserede fødevarevirksomheder i tredjelande (animalske produkter): 
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-
establishments_en 
 
Liste over danske grænsekontrolsteder: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol,-indgangssteder-og-
midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx 
 
Liste over godkendte kontrolsteder (ikke-animalske fødevarer): 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-animalske-
foedevarer.aspx 
 
Fødevarestyrelsens liste over tilbagekaldte fødevarer: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevareberedskab/Sider/S%C3%B8g-i-
tilbagetrukne-f%C3%B8devarer.aspx 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Egenkontrolvejledningen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Import%20og%20samhandel/Skabelon%20egenkontrolprogram%20for%20import%C3%B8rer.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Import%20og%20samhandel/Bilag%201%20til%20Skabelon%20egenkontrol%20for%20import%C3%B8rer_AKTIV.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9297
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-krav-kan-jeg-stille-til-min-leverandoer-af-koed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-krav-kan-jeg-stille-til-min-frugt-og-groentleverandoer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Pesticider/Guide%20til%20importører%20om%20pesticidrester.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_om_sporbarhed_foedevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Tilbagetraekningsvejledningen/Sider/default.aspx
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9903
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Import%20og%20samhandel/IUU-kontrolvejledning%20til%20erhvervet%20december%202020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.362.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.362.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.362.01.0003.01.ENG
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments_en
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en
https://food.ec.europa.eu/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-animalske-foedevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-animalske-foedevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevareberedskab/Sider/S%C3%B8g-i-tilbagetrukne-f%C3%B8devarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevareberedskab/Sider/S%C3%B8g-i-tilbagetrukne-f%C3%B8devarer.aspx
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Læs om ikke-animalske fødevarer under importrestriktion her: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-
restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx 
 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside vedr. importkontrol og plantesundhed: 
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-
og-cites/importkontrol-plantesundhed/ 
  
RASSF (Rapid Alert System for Food and Feed):  

https://food.ec.europa.eu/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en#rasff-consumers-portal  

 

AAC (Administrative Assisatance and Coorporation System):   
https://food.ec.europa.eu/safety/agri-food-fraud/administrative-assistance-and-cooperation-
system_en 
 
Læs om sammensatte produkter her: 
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-entry-conditions/composite-
products_en  
 

 

Modtag nyheder og nyhedsbreve fra Fødevarestyrelsen 
 
Abonnér på nyheder fra Fødevarestyrelsen inden for forskellige emneområder, fx import og 
samhandel: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/importkontrol-plantesundhed/
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/importkontrol-plantesundhed/
https://food.ec.europa.eu/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en#rasff-consumers-portal
https://food.ec.europa.eu/safety/agri-food-fraud/administrative-assistance-and-cooperation-system_en
https://food.ec.europa.eu/safety/agri-food-fraud/administrative-assistance-and-cooperation-system_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-entry-conditions/composite-products_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/international-affairs/eu-entry-conditions/composite-products_en
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement


 

Bilag 2: Oversigt over danske særregler for fødevarer (pr. 17. januar 2023) 
 

Danske særregler vedr.  Produktkategori Link til information på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Salmonella 
BEK nr. 406 af 09/04/2019 

Fersk kølet eller frossent  
kyllingekød  
 
Hønseæg til konsum  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saerstatus_for_salmonella_i_ky
llingekoed_og_aeg.aspx    
 

Nitrit – tilsætningsstof 
E249 og E250 
BEK nr. 1247 af 30/10/2018 

Kødprodukter https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx  
 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naardu-skal-
fremstille-eller-importere-produkter-der-indeholdertilsaetningsstoffet-nitrit.aspx  

Fødevareenzymer 
BEK nr. 1247 af 30/10/2018 

Generelt krav om 
godkendelse 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-
godkendt-et-enzym.aspx 

Mykotoksiner 
BEK nr. 1361 af 24/11/2016 
 
(NB: særregler for 
aflatoksiner forventes 
ophævet medio 2023) 

Fødevarer uden 
EU-grænseværdier for 
aflatoksin  
 
Svinenyrer (Ochratoksin A) 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aflatoksiner.aspx  
 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mykotoksiner.aspx 

Berigede fødevarer 
(vitaminer, mineraler og 
visse andre stoffer) og 
kosttilskud (visse andre 
stoffer) 
BEK nr. 1461 af 29/11/2022,  
BEK nr. 634 af 17/05/2022 

Fødevarer tilsat vitaminer, 
mineraler eller visse andre 
stoffer, kosttilskud tilsat 
visse andre stoffer 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Tilsaetning-af-
naeringsstoffer%E2%80%93lovstof.aspx 
 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-
markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-
mm.aspx 

Kosttilskud 
BEK nr. 1239 af 27/11/2017 
 

Generelt anmeldekrav ved 
markedsføring 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-
vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx  
 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Digital-anmeldelse-af-
kosttilskud.aspx  

Tilsætning af jod til salt 
BEK nr. 613 af 28/05/2019 

Husholdningssalt, brød og 
almindeligt bagværk 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Husholdningssalt-
og-brug-af-jodberiget-salt.aspx  

 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saerstatus_for_salmonella_i_kyllingekoed_og_aeg.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Saerstatus_for_salmonella_i_kyllingekoed_og_aeg.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naardu-skal-fremstille-eller-importere-produkter-der-indeholdertilsaetningsstoffet-nitrit.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naardu-skal-fremstille-eller-importere-produkter-der-indeholdertilsaetningsstoffet-nitrit.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-et-enzym.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-et-enzym.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aflatoksiner.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mykotoksiner.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Tilsaetning-af-naeringsstoffer%E2%80%93lovstof.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Tilsaetning-af-naeringsstoffer%E2%80%93lovstof.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-mm.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-mm.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-mm.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx
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