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Fipros A/S 

Fipros AB 

Hvem er Fipros? 

• Fipros (Food Industry PROcessing Services) er lønproducent af 
ingredienser og færdige fødevarer 

• Kernekompetence er proces know-how 
• Passion for fleksibel, veldokumenteret og effektiv produktion af 

vores kunders varer med fokus på fødevaresikkerhed 
• Ingen egne varer eller brands 



Forretningskoncept – kerne ++ 

Godkendte råvarer & 
emballager 

Autorisation til forhandling 
/salg (DK) 

Brand* 

Recept* 

Deklaration* 

Specifikation* 

EKSPORT CERTIFIKATER 

Analyser 

Transport 

Oplagring 

 

ALLE undtagelser skal afklares 
før produktion 

 

Definition og prissætning af 
supplerende tjenester 

Autorisation til 
fødevareproduktion 

Modtagelse af råvarer & 
emballager  

(korttidsoplagring) råvarer 

Produktion 

Prøvetagning 

Produktionsregistreringer 

(korttidsoplagring) færdigvarer 

Afsendelse 

 

 
Forventningsafstemning og klare aftaler 

*) Obligatorisk – kan 
ikke outsources 



 
 

  Fortolkning af den  
europæiske ramme…. 

Fundamentet for langsigtet og holdbar eksport: 
• International tillid til en kompetent, uafhængig og grundig  

fødevarekontrol 
• Garanti for høj fødevaresikkerhed   
• Troværdighed og dokumentation 

• Medspiller vs. modspiller? 
• Løsningsorienteret vs. Fejlfindingsorienteret? 
• Region A vs. Region B (forvaltningspraksis)? 
• ”Fundamentalistisk” vs. Pragmatisk? 
• Danmark vs. Sverige/Finland? 



 
 

  Danmark, Sverige, Finland…. 

• Stort ”harmoniseringsgab”: 
• Dokumenthåndtering 
• Servicetilgang & løsningsorientering 

 



 
 

  Case Kina 

• Overensstemmelse med Health certificate 
• Fuld sporbarhedsdokumentation på modtagne råvarer 
• Ubrudt supply chain af CNCA-godkendte virksomheder 
 

• Definition af proces/country of origin 
• Første gang, anden gang,… 
• Annulleret – kunne have været løst på 

stedet 



 
 

  Case Tyrkiet 

• Free trade certifikat 
• Fuld sporbarhedsdokumentation på modtagne råvarer 
• Leverandørstatements vedr. GMO status 
• Eksisterende praksis fra Danmark til Tyrkiet 
 

• Eksisterende praksis i en anden region overrules 
• Umuligt at underskrive ”to whom it may 

concern” 
 Sverige har anden tilgang til service 

• Certifikat afvises pga. (uvæsentlig) detalje 



 
 

  Case Brasilien 

• Overensstemmelse med Health certificate 
• Fuld sporbarhedsdokumentation på modtagne råvarer 
• Kliniske test – ej kommercielt 
 

• Råvarer importeret fra EU af veletableret spiller i 
Danmark  – ingen attestation ved afsendelse    

• Produkt afdisponeret til uddeling i Sierra Leone…. 



 
 

  I den perfekte verden… 

• Er myndigheder altid en medspiller 
• Er der fokus på serviceoplevelsen (approach, fleksibilitet,…) 
• Er der gensidigt ønske om at finde løsninger, så eksport kan fastholdes 
• Er der fuldstændig samme forvaltningspraksis i alle regioner og i alle EU-

lande 
• Er der en forståelse for, at realiteter er vigtigere end principper 
• Er der agilitet til at etablere bilaterale aftaler  



 
 

  Spørgsmål eller kommentarer? 


