
Konsumprøve til 
analyse for skadedyr 

og evt. uønskede arter 

Fødevarestyrelsens laboratorium 

Tlf.: 72 27 69 00 
Søndervang 4, 4100 Ringsted 

Fax: 72 27 69 01 
www.foedevarestyrelsen.dk 
SE-nr: 62 53 45 16 E-mail: skadedyr@fvst.dk

Afsenders navn og adresse Rekvirent Dato 

Debitor nummer 

CVR.-nummer 

Kontaktperson Tlf. 

Navn og adresse på modtager Eventuel instruks om forsendelse af analysebevis og regning 

Levering: 

almindelig Il Il-fortrin 
Transportmiddel Rekvirentens interne reference nr. (vil fremgå 

af faktura, maks 8 karakterer) 
Antal prøver 

Indførselssted, land og sted Oprindelsessted (avlssted) 

Beskrivelse af partiet 

Ønskes undersøgt for uønskede arter (ukrudtsfrø) (Vedlæg bilag med hvilke) 

Mængde eller styktal 

Tillægserklæring 

Bekæmpelse af skadedyrs, svampe- og/eller 
bakterieangreb 

Forbeholdt Fødevarestyrelsen 

Behandling Ekstra tid, faktureres 

Anvendt virksomt stof Varighed og temperatur Prøvenummer i LIMS - påsæt stregkode 

Koncentration Dato Prøver sendes til: 
Fødevarestyrelsens laboratorium 
Søndervang 4, 4100 Ringsted

Bestilling af analyse sendes til: 
skadedyr@fvst.dk eller pr. post

Ansøgning om plantesundhedscertifikat til: 
Sundhedfroe@lbst.dk

Supplerende oplysninger 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri| Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31 | 2600 Glostrup | Tlf. 72 27 69 00 | www.fvst.dk | 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/
mailto:skadedyr@fvst.dk
mailto:skadedyr@fvst.dk
mailto:sundhedfroe@naturerhverv.dk
http://www.fvst.dk/


Oplysningspligt 

Fødevarestyrelsens laboratorier er en del af en offentlig myndighed, hvorfor de er forpligtede til at informere den 
relevante tilsynsmyndighed om overtrædelser af gældende love og regler og om forhold, der kan være til fare for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed. Kunden vil i sådanne tilfælde blive informeret herom. 
Således er Fødevarestyrelsens laboratorier også forpligtet til at underrette Landbrugsstyrelsen, hvis der i 
rekvirerede prøver identificeres insekter, svampe, bakterier eller virus mm., som er regulerede 
planteskadegørere. 

Jeg bekræfter hermed at have modtaget Fødevarestyrelsens orienterings-skrivelse af 28. august 2018 vedr. 
Databeskyttelsesforordningen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31 | 2600 Glostrup | Tlf. 72 27 69 00 | www.fvst.dk |
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