Vejledning om import af svampe og svampeprodukter fra diverse tredjelande
Restriktioner på import af svampe og svampeprodukter fra
visse tredjelande
Selv alle disse år efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl er der visse fødevarer,
der har oprindelse i særlige risikoområder, der stadig er i risiko for at indeholde for
store mængder radioaktivt cæsium.
For at sikre forbrugere i EU mod risikoen for at indtage fødevarer, der er forurenet
med radioaktivt materiale, er der importrestriktion på de produkter, der vurderes at
udgøre den største risiko.
Det drejer sig især om svampe, der gror vildt i de områder, der som følge af ulykken
blev vurderet til at være blevet mest forurenet med radioaktivt materiale.
Restriktionen omfatter en liste nærmere definerede svampe og svampeprodukter, der
har oprindelse i visse høj-risiko lande, beliggende uden for EU, såkaldte tredjelande.
Hvis du vil importere svampe og svampeprodukter, der er omfattet af importrestriktionen, er det dit ansvar at sætte dig ind i de krav, der stilles til en sådan import.
Denne vejledning er ment som en hjælp til dig, der ønsker at orientere dig om de
regler, som du skal leve op til som importør af disse produkter.

Hvilke tredjelande er omfattet?
Importrestriktionen omfatter svampe og svampeprodukter fra følgende tredjelande:
Albanien
Belarus
Bosnien-Hercegovina
Liechtenstein
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Moldova
Montenegro
Norge
Rusland
Serbien
Schweiz
Tyrkiet
Ukraine
Tidligere var også Bulgarien, Kroatien og Rumænien omfattet, men da disse lande nu
er blevet medlemmer af EU, omfattes de nu ikke længere af importrestriktionen.
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Hvilke produkter er omfattet?
Svampe og svampeprodukter, der fremgår af tabel 1 er omfattet af importrestriktionen, såfremt de importeres i en mængde på 10 kg eller derover.
Tabel 1. Oversigt over produkter, der er omfattet af importrestriktionen
KN-kode

Produkt

ex 0709 59

Svampe, friske eller kølede, bortset fra champignoner

ex 0710 80 69

Svampe (rå, kogte i vand eller dampkogte), frosne, bortset fra champignoner

ex 0711 59 00

Svampe, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand
eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring,
bortset fra champignoner

ex 0712 39 00

Svampe, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 2001 90 50

Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, bortset fra champignoner

ex2003 90 00

Svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre,
bortset fra champignoner

”ex” betyder, at et produkt kun er omfattet, når det både skal toldanmeldes under én
af de KN-koder, der fremgår af kolonne 1 (KN-kode) og passer ind i den beskrivelse,
der fremgår af kolonne 2 (Produkt).
Eksempel 1: Du vil importere et parti svampe, der angives under KN-koden 0710
80 69. Der er tale om frosne kantareller. Svampene er i dette eksempel omfattet af
importrestriktionen, da KN-koden fremgår af kolonne 1, række 2, og da svampene
passer til den beskrivelse, der er angivet i kolonne 2, række 2.
Eksempel 2: Du vil importere et parti svampe under KN-koden 0712 39 00. Der er
tale om tørrede champignoner. Svampene i dette eksempel er ikke omfattet af importrestriktionen. Godt nok fremgår KN-koden af kolonne 1, række 4, men svampene
passer ikke ind i beskrivelsen i kolonne 2, række 4, da der her specifikt står, at champignoner er undtaget.
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Det produkt jeg vil importere, er omfattet af restriktionen –
hvad skal jeg gøre?
Er det produkt, som du ønsker at importere omfattet af tabel 1 under afsnittet ”Hvilke produkter er omfattet”, og har det oprindelse i et af de lande, som er listet under
afsnittet ”Hvilke tredjelande er omfattet”, så skal du leve op til de krav, som importrestriktionen angiver.
Forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen skal foretage en importkontrol af dit parti, når det ankommer til
Danmark. For at kunne gøre dette skal importtilsynet være opmærksom på, at dit
parti vil ankomme til Danmark. Du skal derfor forhåndsanmelde ankomsten af dit
parti til Fødevarestyrelsen.
Forhåndsanmeldelse skal ske på et Common Entry Document (CED). Du kan
finde et skrivbart CED på Fødevarestyrelsens hjemmeside om ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret offentlig kontrol:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarerunder-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
Det udfyldte CED skal udskrives, underskrives af den ansvarlige for import af partiet
og sendes til den fødevarekontrolenhed, der er beliggende i det område, hvor partiet
kommer ind i Danmark.
Forhåndsanmeldelsen på CED skal være fødevarekontrolenheden i hænde senest to
hverdage før partiets forventede ankomst til Danmark. Forhåndsanmeldelsen må gerne indsendes til den lokale fødevarekontrolenhed per mail, men Fødevarestyrelsen skal have det originale CED til rådighed i forbindelse med den efterfølgende
kontrol. Det originale CED skal derfor altid sendes til fødevarekontrolenheden per
post eller afleveres personligt.
Du kan finde adresser på de forskellige fødevarekontrolenheder på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider
/Besoegsadresser.aspx
Vær opmærksom på, at for sen forhåndsanmeldelse kan betyde, at Fødevarestyrelsens importkontrol forsinkes, således at du som importør kan komme til at skulle
dække omkostninger til oplagring af dit parti på et godkendt importkontrolsted, indtil importkontrollen er gennemført. Se mere om dette under afsnittet ”Krav om importkontrolsted”.
I værste tilfælde kan for sen forhåndsanmeldelse betyde, at dit parti må afvises og
derfor vil skulle destrueres eller returneres til oprindelseslandet. Det er derfor en god
idé at forhåndsanmelde ankomsten af dit parti til Fødevarestyrelsen i god tid.
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Fødevarestyrelsens importkontrol
Fødevarestyrelsen vil foretage en importkontrol af dit parti.
Denne kontrol vil altid bestå af en kontrol af de dokumenter, som skal ledsage dit
parti. Se under afsnittet ”Ledsagedokumenter”. Dokumentkontrollen kan kun foretages på baggrund af de originale dokumenter. Sørg derfor altid for at sende/levere
originale dokumenter til Fødevarestyrelsen i god tid.
Herudover vil Fødevarestyrelsen foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af 10 %
af alle partier omfattet af importrestriktionen, der kommer ind til Danmark. Det vil
hurtigst muligt efter din forhåndsanmeldelse blive vurderet, om dit parti skal udtages
til identitets- og fysisk kontrol, således at du kan træffe relevante foranstaltninger
med et godkendt importkontrolsted. Se mere under afsnittet ”Krav om importkontrolsted”.
Ved en identitetskontrol vil tilsynet tjekke, at de produkter, du har angivet som dit
parti, faktisk også er de produkter, der forevises til kontrol.
Ved den fysiske kontrol af dit parti vil der skulle udtages prøver til analyse for radioaktivt cæsium. Du vil skulle betale for udtagelse og analyse af disse prøver. Prøverne
skal udtages på et godkendt importkontrolsted. Du skal også betale for transport til
kontrolstedet og oplagring her. Se mere under afsnittet ”Krav om importkontrolsted”.
Dit parti vil blive tilbageholdt på det godkendte importkontrolsted, indtil Fødevarestyrelsen har modtaget et tilfredsstillende analyseresultat på de udtagne prøver. Herefter vil Fødevarestyrelsen frigive dit parti til fri omsætning, hvilket betyder at du kan
føre partiet til din egen virksomhed, og at du kan tage partiet i brug herefter. Du må
altså først omsætte dit parti, efter at Fødevarestyrelsen har meddelt, at
partiet er frigivet. Du vil få tilsendt det originale CED, nu udfyldt med Fødevarestyrelsens påtegning om, at partiet er frigivet.
Hvis der konstateres problemer i forhold til dokument-, identitets- eller fysisk kontrol, vil dit parti ikke umiddelbart kunne frigives. Hvis problemet vedrører ledsagedokumenter, kan du blive bedt om at fremskaffe ny dokumentation, før partiet kan
frigives. Hvis problemet vedrører identitets- eller fysisk kontrol, f.eks. hvis der findes
overskridelser af grænseværdierne for radioaktivt cæsium i de udtagne prøver, vil du
blive påbudt at dit parti enten returneres til oprindelseslandet eller destrueres. Partiet vil i så fald ikke blive frigivet til fri omsætning i Danmark eller andre EU-lande.
Ledsagedokumenter
Ved dokumentkontrollen af dit parti vil Fødevarestyrelsen kontrollere, om dit parti er
ledsaget af de dokumenter, som er påkrævet i henhold til importrestriktionens regler.
Dit parti skal være ledsaget af et eksportcertifikat for landbrugsprodukter, som er
udarbejdet efter den model, der fremgår af Forordning (EF) nr. 1635/2006, bilag II.
Modellen indeholder tre delelementer, der alle skal være udfyldt.
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Første del består af en eksportørerklæring, hvor den ansvarlige for eksporten skal
udfylde alle påkrævede oplysninger om partiet og skrive under på, at de angivne oplysninger er korrekte.
Andel del består i en laboratorieattest, hvor laboratoriet skal angive, at produktet er
testet for forekomsten af radioaktivitet (radioaktivt cæsium).
Sidste del består af en myndighedsattest, hvor myndighederne i det tredjeland, som
produktet har oprindelse i, skal attestere, at produktet lever op til grænseværdierne
for radioaktivt cæsium i fødevarer.
Fødevarestyrelsen skal have det originale certifikat til rådighed i forbindelse med
importkontrollen. Derfor skal du sende dette til samme fødevarekontrolenhed, som
også skal modtage forhåndsanmeldelsen. Se afsnittet ”Forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen”.
Krav om importkontrolsted
Importrestriktionen stiller krav om, at importkontrol skal foregå på et godkendt importkontrolsted. Dette er kun relevant, hvis dit parti udtages til identitets- og fysisk
kontrol, da dokumentkontrollen alene er en skrivebordskontrol.
Du kan selv vælge, hvilket godkendt importkontrolsted du vil anvende til importkontrollen. Du skal selv træffe aftale om ankomst og oplagring af dit parti på det godkendte importkontrolsted. Du kan finde en liste over godkendte importkontrolsteder
på Fødevarestyrelsens hjemmeside om udpegede importkontrolsteder for ikkeanimalske fødevarer:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder--ikke-animalske-foedevarer.aspx
Fødevarestyrelsen vil træffe aftale med dig og det godkendte importkontrolsted om at
foretage identitets- og fysisk kontrol af partiet på importkontrolstedet. Partiet skal
forblive på importkontrolstedet frem til Fødevarestyrelsen modtager resultaterne af
prøven, og kontrollen kan afsluttes. Du må først fjerne varerne fra det godkendte importkontrolsted, når du har modtaget besked fra Fødevarestyrelsen om, at dit parti er frigivet til fri omsætning.
Egenkontrol
Som importør er du forpligtet til at have et egenkontrolprogram, der omfatter din
importaktivitet. Dette vil sige, at du i din egenkontrol skal have taget højde for, hvilke
risici der er ved at importere et givent produkt.
Er et produkt underlagt importrestriktioner, er der altid indikation for at håndtere
produktet som et risikoprodukt i forbindelse med din egenkontrol. For restriktionsprodukter er det vigtigt, at du har procedurer, der nøje beskriver, hvordan du håndterer overholdelse af importkravene, herunder forhåndsanmeldelse af alle relevante
partier. Du skal også overveje, om du skal stille særlige krav til din leverandør af produktet om f.eks. analyser, erklæringer eller lignende.
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Du kan finde yderligere oplysninger om importørers egenkontrol i Fødevarestyrelsens vejledning om importørers egenkontrol. Du kan finde et link til denne under
afsnittet ”Læs mere”.

Lovgivning
Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på
kernekraftværket i Tjernobyl
Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af
landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl
Denne forordning erstatter forordning (EØF) 737/90, og alle henvisninger til forordning (EØF) 737/90 skal forstås som en henvisning til forordning (EF) nr.
733/2008.
Rådets forordning (EF) nr. 1048/2009 af 23. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl

Læs mere
Fødevarestyrelsens hjemmeside om import og samhandel:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forsid
e.aspx
På ovenstående side findes også Vejledning 2012 – Importørernes egenkontrol under
fanen ”Lovstof og regler”.
Fødevarestyrelsens hjemmeside om ikke-animalske fødevarer under restriktion eller
intensiveret, offentlig kontrol:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarerunder-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
Tilmelding til Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om import og samhandel:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx
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