Erklæring vedrørende indførsel af vareprøve af
animalske fødevarer
(Den underskrevne erklæring fremsendes til / fremlægges for den lokale grænsekontrol)

Undertegnede importør erklærer hermed, i henhold til
§ 44 veterinærkontrolbekendtgørelsen1
at følgende vareprøve:
Vareart og mængde:
Indføres d.:
Fra følgende land:
Med følgende transportmiddel (Air Way Bill,

(AWB)-nr.):

Vareprøven skal anvendes til følgende brug

Udstilling, afprøvning, ambassade, andet (angiv formål):

Anvendelsen vil foregå følgende sted:

Det erklæres:
At vareprøven har været underkastet følgende behandling2:
at vareprøven føres direkte og uden omladning til det angivne anvendelsessted;
at vareprøven udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, med undtagelse af eventuel uddeling af
smagsprøver på det angivne anvendelsessted;
at emballage og evt. rester af vareprøven destrueres ved forbrænding eller returneres, jf. § 19 i veterinærkontrolbekendtgørelsen;
at genstande, som har været i forbindelse med vareprøven, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

Dato

Importørens navn og adresse/stempel

Importørens underskrift

1Bekendtgørelse 1570 af 12. december 2016 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-

retsakter.

2 Udfyldes hvis relevant. For indførsel af vareprøver af kødprodukter og mælkeprodukter vil indførslen fra visse lande været afhængig af, at varen har været
varmebehandlet ved særlige temperaturer og/eller har undergået anden behandling, jf. § 44 og jf. bilagene 9-17 og 19-20 i veterinærkontrolbekendtgørelsen.

Forbeholdt: Grænsekontrollen:
Tilladelse til import af vareprøven gives
på ovennævnte vilkår.
J.nr.:
Samt følgende vilkår:

Embedsstempel

Dato

Underskrift og navn

Klagevejledning: De kan påklage afgørelsen til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri inden 4 uger fra modtagelsen
af dette brev. Hvis De vælger at klage, skal De sende klagen til Fødevarestyrelsen. Klagen skal være modtaget hos
Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager modtaget efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet.
Anden relevant lovgivning.
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der med ovenstående tilladelse ikke er taget
stilling til anden lovgivning, fx Cites-bestemmelser, samt at vareprøver af fiskevarer kan være omfattet af IUU-reglerne.
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