
Blanket til ansøgning om  
anvendelse af animalske biprodukter og/eller afledte produkter til forskning, 

diagnosticering, undervisning, udstillinger, kunstneriske aktiviteter og vareprøver 

Denne blanket skal bruges, når du skal have tilladelse til at modtage og anvende animalske biprodukter 
og/eller afledte produkter heraf, til forskning, diagnosticering, undervisning, udstillinger, kunstneriske 
aktiviteter og vareprøver. 

Hvis du vil indføre eller udføre animalske biprodukter til ovennævnte formål, skal det registreres som en 
særlig aktivitet i din virksomhed. Du kan ansøge herom i nedenstående skema. 

Denne blanket skal også bruges, hvis du skal have opdateret tidligere tilladelser og/eller registreringer. 

Bemærk: Du må ikke påbegynde dine aktiviteter, før du har fået besked tilbage fra Fødevarestyrelsen. 

Identifikation af indsender - der søges på vegne af virksomheden. 
(Udfyldes kun hvis ansøgningen indsendes af en person, som ikke er tilknyttet virksomheden, f.eks. en 
konsulent, brancheorganisation, advokat el.lign.) 
Navn: 

Evt. virksomhed: 

Adresse: 

Postnr.: By: 
Telefonnr.: Mobilnr.: 
E-mail:

Virksomhedens basisoplysninger 
Virksomhedens (Instituttets) navn: 
Adresse: 
Postnr.: By: 
Telefonnr.: Mobilnr.: 
E-mail:
Virksomhedens CVR-nr.: P-nr.:
Godkendelsesnr./Registreringsnr. (hvis det tidligere er tildelt): 
Kontaktperson/ansvarlig person: 
Navn: 
Telefonnr.: Mobilnr.: 
E-mail:

Angiv adresse, hvis prøver skal opbevares/undersøges på en anden adresse. 
Adresse: 
Postnr.: By: 

Årsag til indsendelse af ansøgning (sæt kryds): 

_____ Jeg vil søge om ny tilladelse. 

_____ Jeg vil ændre eller opdatere nuværende tilladelse med j.nr.: _________________ 

_____ Anmeldelse om ophør af virksomhed fra denne dato_________________ 

_____ Andet 

_____Afkryds her, hvis ABP eller afledte produkter af ABP, som ikke er normalt foder, skal 
anvendes til fodring af forsøgsdyr. 



Beskriv materialet som modtages 
Prøve-

navn/ID 
Anvendelse Oprindelsesland Modtagerland Dyreart Dyre

hold 
Mistænkt 

for sygdom 
ABP-

kategori 

Prøvenavn eller ID: Dit navn på prøven (valgfrit) 

Anvendelse: angiv en af følgende: 
”forskning” – ”diagnosticering” – ”undervisning” – ”kunstneriske aktiviteter” – ”udstilling” – ”vareprøver” – 
fodring af forsøgsdyr. 

Oprindelsesland: Bemærk, at hvis et andet land end Danmark angives, søges der på den måde samtidig 
om indførselstilladelse, i henhold til veterinærkontrolbekendtgørelsen1. 

Modtagerland: Hvis der angives et andet land end Danmark, søges der samtidig om registrering som 
eksportør, i henhold til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske 
nonfood produkter mv.2.   

Ved indførsel og udførsel skal landene angives påfølgende måde: 
DK, EU eller koden for det pågældende tredjeland (ved samhandelslande – skriv EU). 

Dyreart: angiv arten som prøven kommer fra. Hvis der er tale om prøver fra forsøgs dyr, kan du skrive ”alle 
arter” 

Dyrehold: beskriv oprindelsen af dyrene, som prøverne kommer fra. Vælg mellem: 

”forsøgsdyr”, prøver fra dyr, som er/skal anvendes til forsøg, som er isoleret under SPF lignende forhold, der 
sikret mod udefra kommende smittekilder. Dyrene skal være holdt under tilsyn af en dyrlæge.  

”Opdrættet”, prøver fra andre dyrehold, fx landbrug og selskabsdyr. 

”Vilde dyr” prøver fra dyr fra naturen.  

Mistænkt for sygdom: Angiv, om prøverne kommer fra dyr, der er mistænkt for eller er smittet med 
sygdomme, som er omfattet af artikel 5 (herunder bilag II) i ”dyresygdomsforordningen.”3. Svar ja eller nej. 

ABP-kategori: Angiv, hvilken kategori der er tale om (1 til 3). Læs mere om kategorisering på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at såvel Fødevarestyrelsens hjemmeside som de nedenfor listede regelsæt 
konsulteres, før den planlagte aktivitet igangsættes. Ved registrering i Fødevarestyrelsen af ovennævnte 

1 Bekendtgørelse nr. 1614 af 11. december 2015 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske 
biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter   
2 Bekendtgørelse nr. Nr. 56 af 15. januar 2016 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood 
produkter mv. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 429/2016 af 9. marts 2016 om overførbare 
dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed 
”Dyresygdomsforordningen” 
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aktiviteter, forpligter virksomheden sig til at udarbejde et system til efterlevelse af relevant lovgivning i 
henhold til biproduktforordningens regler. 
  Oplysningerne om virksomheden bliver brugt til kontrol og fastsættelse af gebyrer. Endvidere kan 
oplysningerne videregives til andre offentlige myndigheder. Virksomheden har ret til indsigt i de oplysninger, 
Fødevarestyrelsen har om virksomheden, og virksomheden har ret til at klage over eventuelle afgørelser 
truffet af Fødevarestyrelsen. 

Dags dato: Underskrift 

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til 

Fødevarestyrelsen  
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og 
adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende 
fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i 
Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Ledelsessekretariat/FVST_Databeskyttelsespolitik.pdf
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