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Import af økologiske fødevarer til DK – 2022 

Nedenstående flowdiagram viser den elektroniske sagsgang ved økologiimporten i 
TRACES NT. Det vil typisk være importøren (men kan også være eksportøren eller et 
kontrolorgan i tredjelandet), som begynder processen ved at udfylde 
importkontrolattesten. Når alle obligatoriske felter er udfyldt indtil rubrik 16, får 
kontrolattesten (COI = Certificate of Organic Inspection) en status: ”Beskrivelse udført”.  

Ved denne status får kontrolorganet i rubrik 1 besked om, at de nu kan vurdere 
kontrolattesten. Kontrolorganet skal sikre, at produkterne i rubrik 13 er fremstillet af 
producenten i rubrik 4 efter økologireglerne inden de underskriver kontrolattesten. Ud 
over en dokumentkontrol kan kontrolorganet også foretage en fysisk kontrol og får testet 
produkterne. Det er derfor vigtigt, at kontrolorganet får nok tid til at godkende 
kontrolattesten inden varen forlader eksportlandet.  

 

Systemet har indbygget et notificeringsværktøj i rubrik 20, som skal give myndighederne i 
EU/Danmark-besked, når en økologisk sending er ved at ankomme i EU/DK. I Danmark 
har vi dog samtidig bibeholdt vores hidtidige procedure med forhåndsanmeldelsen til 
Fødevarestyrelsen mindst 48 timer på arbejdsdage før ankomsten af varen til DK. 

Vores forhåndsanmeldelsesblanket ligger både på Fødevarestyrelsens hjemmeside og på 
VIRK.dk. Det er vigtigt, at importøren først udfylder blanketten, efter han har kontrolleret 
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kontrolattesten, således at evt. fejl kan rettes inden Fødevarestyrelsen kontrollerer og 
underskriver kontrolattesten. Når Fødevarestyrelsen har godkendt et COI, så kan det kun 
genåbnes igen og rettes fejl eller laves en erstatningskontrolattest efter en besværlig måde 
ved at spørge EU Kommissionen om genåbning. 

Hvis det handler om varer, som er under importrestriktion eller skal kontrolleres særligt 
inden de må importeres til EU/DK og hvortil også skal udstedes et CHED eller et CHEDPP, 
så skal importøren eller den ansvarlige for sendingen være ekstra påpasseligt. Der må ikke 
blandes varer, som skal også skal have et CHED eller et CHEDPP og varer uden i et COI. 
Det er samtidig vigtigt, at oplysninger i COI og i CHED eller CHEDPP stemmer overens, og 
at de CHEDer eller CHEDPPer er klonet til sådan en COI. 

Idet en COI skal godkendes af Fødevarestyrelsen inden et CHED eller CHEDPP kan 
godkendes, skal importøren eller første modtager sikre sig, at CHED eller CHEDPP er 
godkendt inden første modtager efter modtagekontrollen kvitterer for dette. Efter en COI 
er helt afsluttet ved kvittering i rubrik 31, kan et CHED eller CHEDPP ikke længere 
godkendes. For at sendingen kan indfortoldes er det nødvendigt at både en COI og et 
CHED eller CHEDPP er godkendt. 

Supplerende procedurer EU Guidelines 

EU udsender hvert år specielle guidelines, hvori de beder medlemslandene at udføre en 
supplerende kontrol (dvs. en fysisk kontrol med prøvetagning) af produkter (med bestemte 
KN-koder) fra bestemte lande.  

Disse EU guidelines kan ændre sig hvert år. Fødevarestyrelsen oplyser om dem på 
hjemmesiden: Eksport af økologi. 

Når økologi-importkontoret i Aarhus modtager en forhåndsanmeldelse med sådanne 
produkter, så informerer de enten importvagten eller den første modtagers tilsynsførende 
om dette.  Sendinger udtages normalt til fysisk kontrol hos første modtager i Danmark, 
hvor sendingen er under karantæne og kan først endelig frigives, når analysen er negativ 
uden pesticidrester.  

Supplerende procedurer for restriktionsvarer og andre varer med særlig 
kontrol 

Økologiske restriktionsvarer og varer, som skal kontrolleres særligt, inden de må anvendes 
eller distribueres i EU/DK, skal kontrolleres på et grænsekontrolsted eller et til EU 
anmeldt kontrolsted.  

 


