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Oversigt over branchekoder vurderet af Fødevarestyrelsen 

Oversigten er delt i Detail-branchekoder, Engros-branchekoder og branchekoder for primærproduktion 
 

Detail-branchekoder: 

Branchekodens titel Ejer af branchekoden Dato for vurdering og 
seneste opdatering 

Omtrentligt antal 
virksomheder, som 
branchekoden er 
relevant for 

Bemærkninger 

Branchekode for supermarkeder og 
andre detailvirksomheder med 
fødevareproduktion 

Dansk Erhverv på vegne af DSK  
Coop og Dansk Supermarked 

Opdateres løbende > 45.000 www.dsk.dk 

Branchekode for supermarkeder og 
andre detailvirksomheder uden 
fødevareproduktion – eventuel med 
bake-off m.v. 

Dansk Erhverv på vegne af DSK  
Coop og Dansk Supermarked 

Opdateres løbende  www.dsk.dk  
 

Branchekode for hotel- og 
restauranterhvervet 

HORESTA Oktober 2018 ca. 10.000 www.horesta.dk  

Branchekode for apotekere Danmarks Apotekerforening Maj 2011 300 www.apotekerforeningen.dk  

Branchekode for detailfiskehandlere Danmarks fiskehandlere Opdateres løbende ca. 500 https://www.fiskehandlerne.dk/ 

Branchekode for detailslagtere Danske Slagtermestre Opdateres løbende ca. 500 www.danskeslagtermestre.dk 
 

Branchekode for ostehandlere Ostehandlerforeningen for 
Danmark (OfD) 

Opdateres løbende ca. 200 http://www.ostehandlerne.dk/ 

Branchekode for restauranter og cafeer DRC (e-branchekoden) Juli 2013 ca. 10.000 www.d-r-c.dk 
Koden findes kun i en web-baseret 
version, og med konsulent bistand 
www.e-branchekoden.dk  

http://www.dsk.dk/
http://www.dsk.dk/
http://www.horesta.dk/
http://www.apotekerforeningen.dk/
https://www.fiskehandlerne.dk/
http://www.danskeslagtermestre.dk/
http://www.ostehandlerne.dk/
http://www.d-r-c.dk/
http://www.e-branchekoden.dk/
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Konditorer, Bagere og Chokolademagere AKBC/BKD Februar 2012 
Tillæg december 2014 

ca. 1.000 www.bkd.dk/branchekode/ 
Koden findes også i en web-baseret 
version   

Branchekode for Danske Cykelhandlere Danske Cykelhandlere December 2013  info@danskecykelhandlere.dk  
www.danskecykelhandlere.dk *) 

 

*) Administreres af www.ecohouse.dk  

  

https://www.bkd.dk/branchekode/
mailto:info@danskecykelhandlere.dk
http://www.danskecykelhandlere.dk/
http://www.ecohouse.dk/


Senest revideret november 2022 af FVST 

 

 

Engros-branchekoder: 

Branchekodens titel Ejer af branchekoden Dato for vurdering og 
seneste opdatering 

Omtrentligt antal 
virksomheder, som 
branchekoden er 
relevant for 

Bemærkninger 

Branchekode for egenkontrol med 
forsegling af forsendelser af uemballeret 
kød 

Landbrug og Fødevarer på vegne 
af Danske Slagterier 

August 2011 ca. 300  

Foder branchevejledning for transport International Transport Danmark Maj 2019  www.itd.dk  

Branchekoden for øl-, læskedrikke- og 
vandprodukter 

Bryggeriforeningen Juli 2016 ca. 50 www.bryggeriforeningen.dk  

Branchekode for grøntgrossister FødevareDanmark, SMV 
Fødevarer 

Opdateres løbende  http://smvfodevarer.dk/ 

Branchekode for kontrol 
restkoncentrationer i svine-, okse- og 
fåre- og gedekød 

Landbrug & Fødevarer i 
samarbejde med Danske 
Slagtemestre 

Marts 2022 ca. 300 www.lf.dk  

Branchekode for visse fiskefartøjer Danmarks Fiskeriforening November 2013 ca. 100  

Branchekode for mejerier Mejeriforeningen November 2017 ca. 200 www.mejeri.dk / www.lf.dk  

Branchekode for kreaturslagterier Kødbranchens Fællesråd Opdateres løbende ca. 50 www.lf.dk 

Branchekode for egenkontrol på 
Fiskeauktioner med tilhørende 
samlecentraler 

Foreningen af 
Fiskeauktionsmestre i Danmark 

Under revision november 
2015 

ca. 50  

Branchekode for Slagterier og Opskæring Danske Slagtermestre Opdateres løbende  www.danskeslagtermestre.dk  

Kødengrosbranchekode FødevareDanmark Opdateres løbende  www.fødevaredanmark.dk 

Branchekode for 
fødevarekædeoplysninger (SVM) 

Landbrug og Fødevarer November 2014   

Branchekode for reklameartikler Grakom Under revision maj 2019  www.grakom.dk 

 

  

http://www.itd.dk/
http://www.bryggeriforeningen.dk/
http://smvfodevarer.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.mejeri.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.danskeslagtermestre.dk/
http://www.fødevaredanmark.dk/
http://grakom.dk/
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Branchekoder for primærproduktion: 

Branchekodens titel Ejer af branchekoden Dato for vurdering og 
seneste opdatering 

Omtrentligt antal 
virksomheder, som 
branchekoden er 
relevant for 

Bemærkninger 

Branchekode for egenkontrol i 
mælkeleverende besætninger 

Mejeriforeningen August 2017 ca. 4.900 www.mejeriforeningen.dk  

Vejledning om god produktionspraksis i 
primærproduktionen 

Landbrug & Fødevarer December 2005 ca. 70.000 www.lf.dk 

Branchekode for pollenproduktion Danmarks Biavlerforening Juni 2022  www.biavl.dk 

Branchekode for honningproduktion Danmarks Biavlerforening Juni 2022  www.biavl.dk 

Akvakultur Dansk Akvakultur Januar 2007  www.danskakvakultur.dk  

Branchekode for egenkontrol med 
dyrevelfærd i kvægbesætninger 

Landbrug & Fødevarer Oktober 2013  www.lf.dk 

Branchekode for beskyttelse af dyr af 
svineracen fra modtagelse til aflivning 
besætninger med svin 

Landbrug & Fødevarer December 2017  www.lf.dk 

GMP-plan for produktion af konsumæg Det Danske Fjerkræraad December 2009  www.danskfjerkrae.dk 

Branchekode med retningslinjer for 
vinproduktion i Danmark 

Foreningen Dansk Vin November 2016  www.vinavl.dk/  

 

http://www.mejeriforeningen.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.biavl.dk/
http://www.biavl.dk/
http://www.danskakvakultur.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.danskfjerkrae.dk/
https://vinavl.dk/

