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1. Målsætning og dækningsområde. 
 

Det er virksomhederne ansvar at sikre sig, at integriteten af uemballeret kød med særlig 

eksportstatus, er sikret under transport mellem virksomheder, således at kødets oprindelige 

eksportstatus ved afgang fra afsendervirksomheden er bibeholdt ved ankomst til 

modtagervirksomheden. Sikringen sker ved forsegling, som foretages enten af virksomhedens 

kontrollerende myndighed, eller af den afsendende virksomhed selv.  

 

Denne branchekode vedrører den afsendende virksomheds forsegling af transporten. Reglerne 

om den kontrollerende myndigheds forsegling fremgår af lovgivningen, herunder 

eksportcertifikater og bilaterale aftaler. Nærmere oplysninger findes på Fødevarestyrelsens 

eksportportal: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx  

 

En forsegling af transportmidlet eller af skillevægge i et transportmiddel er med til at sikre 

overholdelse af § 5 i eksportbekendtgørelsen1, at de uemballerede varer ikke håndteres, 

udskiftes, omlades e.l. under transporten til modtagervirksomheden, hvorved integritet og 

eksportstatus ændres. Forseglingen af uemballerede varer er således en del af 

virksomhedernes procedurer til overholdelse af § 4 stk. 1 og stk. 4, samt § 5 i 

eksportbekendtgørelsen. 

 

Forsegling af skillevægge e.l. kan ligeledes være med til at sikre overholdelse af § 5 i de 

tilfælde, hvor uemballerede varer med forskellig eksportstatus transporteres sammen og/eller 

hvor tredjelandet stiller krav om adskillelse.  

 

§§ 4 og 5 er begge omfattet af krav om skriftlige egenkontrolprocedurer jf. § 12 i 

fødevareeksportbekendtgørelsen. 

 
1.1. Lovgivning 

 

Eksport af uemballeret, som emballeret kød er omfattet af eksportbekendtgørelsen, samt 

endvidere af Fødevarestyrelsens Vejledning nr. 9703 af 14. oktober 2020 til 

Fødevareeksportbekendtgørelsen.  

 

1.2 Begreber 

 

Kød: Herved forstås fersk, kølet eller frosset, okse- og grisekød. 

 

Myndighedsforsegling: Herved forstås, at tilsynsmyndigheden foretager forseglingen af 

transportvogne af hensyn til garantier overfor udenlandske myndigheder i forbindelse med 

eksempelvis eksport til 3. lande. Fødevarestyrelsen anvender særlige forseglingsmaterialer 

(officielt forseglingsmateriale) når der udføres myndighedsforsegling Ved modtagelse af 

 
1 Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer nr. 727 af 29-05-

2020, herefter benævnt fødevareeksportbekendtgørelsen.  
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transporter fra andre EU-medlemslande kan transportvogne være myndighedsforseglede, hvis 

partiet er ledsaget af et certifikat med henblik på videre eksport til tredjelande. 

 

Virksomhedsforsegling: Herved forstås, at virksomheden skal forsegle hhv. afplombere 

transportmidlet som sikkerhed for at produktets særlige eksportstatus kan bibeholdes hhv. har 

været bibeholdt under transporten. Det virksomhedsspecifikke segl er forsynet (præget) med 

afsendervirksomhedens autorisationsnummer (EST.: DKxx), men der er ikke formkrav til 

eksempelvis materialevalg eller farve. Virksomheden må kun benytte én type segl, dette segl 

beskrives i egenkontrolprogrammet og er kendt af den modtagende virksomhed. 

 

Emballeret kød opfattes som forseglet når: 

- Varen er kartonneret og kartonen er lukket med en identifikationsmærket etikette, 

således at kartonen ikke kan åbnes uden at det kan ses. 

- Kød er i kar, hvor inderposen er ”kuvertfoldet” og lukningen er ”forseglet” med tape 

og en identifikationsmærket etikette, således at inderposen ikke kan åbnes uden at det 

kan ses. 

- Kød er i kar som er forseglet med en dækkende membran spændt ud over toppen af 

karret og påsat identifikationsmærket etiket. 

- Der er tale om produkter af rensede tarme og maver i plasttromler forseglede med 

identifikationsmærket etiket 

 

Uemballeret kød er: 

- Hele og halve kroppe. 

- Delstykker ophængt på ”juletræer”, som for eksempel skinker og forender.  

- Opskåret kød med eller uden svær, fx kamme og bryst. 

 

 

1.3 Formål  

 

Branchekoden er en minimumsramme for den egenkontrol med virksomhedsforsegling, der 

skal foretages af virksomheder i forbindelse med transport mellem virksomheder forud for 

den endelige eksport til tredjelande for at opretholde uemballeret køds eksportstatus til de 

tredjelande, der stiller krav til de eksporterede varer, som ligger ud over EU-lovgivningen. 

 

Branchekoden kan endvidere anvendes til sikring af sporbarheden under transport af 

uemballeret, ikke sundhedsmærket opskåret svinekød, forudsat at seglet opfylder krav til 

identifikationsmærkets udformning. 

 

Branchekoden udgør en anvisning på en egenkontrol, som dokumenterer korrekt 

forsegling/afplombering af transportvogne.   

 

Branchekoden kan anvendes til beskrivelse af virksomhedens egenkontrolprocedurer ved 

virksomhedsplombering af indenrigstransporter af uemballeret kød med en særlig 

eksportstatus. Branchekoden kan ligeledes anvendes ved samhandel af uemballeret kød med 

en særlig eksportstatus i de tilfælde, hvor modtagerlandets myndighed ikke stiller krav om en 

myndighedsforsegling.  
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Der kan være krav om myndighedsforsegling i forbindelse med samhandel, når partiet er 

bestemt til eksport til tredjeland. 

 

1.4 Dækningsområde  

Branchekoden kan indarbejdes i afsender- og modtagervirksomhedens egenkontrolprogram. 

 

Branchekoden er udarbejdet af: 

 

LANDBRUG & FØDEVARER (L&F) 

BRANCHEFORENINGEN FOR DANSKE FRYSEHUSE 

 

til brug for deres medlemmer. 

 

Branchekoden erstatter den tidligere branchekode dateret 19. januar 2011.  

 
 

2. Krav – kontrol med forsegling  
 

Med det formål at sikre uemballeret køds eksportstatus til tredjelande udfører virksomheden 

kontrol med forsegling i forbindelse med transporten. 

 

2.1 Kravopfyldelse 

 

Afsendelse (påsætning af virksomhedssegl) 

Alle døre (også sidedøre) skal forsegles. 

 

Dellæs af uemballeret kød, hvor eksportstatus skal sikres, kan samtransporteres med dellæs af 

uemballeret kød, hvor eksportstatus ikke skal sikres eller med anden eksportstatus, på 

betingelse af at der opsættes en forseglet skillevæg mellem dellæssene. 

 

Forseglingen kan enten være:   

- med et virksomhedsspecifikt segl eller  

- med et myndighedssegl (relevant ved modtagelse fra andre samhandelslande) 

 

Ved afsendelse skal der sikres sammenhæng mellem forsegling og følgedokumentation samt 

eventuel indenrigserklæring. En beskrivelse af det virksomhedsspecifikke segl skal fremgå af 

ledsagedokumenterne, således at modtageren kan identificere seglet. 

 

Modtagelse (afplombering) 

Ved modtagelse af kød skal der foretages kontrol af at der er sammenhæng mellem 

forsegling, følgedokumenter samt eventuel indenrigserklæring. Inden forseglingen brydes skal 

det sikres, ved kontrol af ledsagerdokumenterne, at kødet er frit omsætteligt. Eventuelle 

konstaterede fejl skal registreres og modtagevirksomheden skal følge op på fejlen og orientere 

afsendervirksomheden. 

 

2.2 Ansvarlig, dokumentation og kontrolfrekvens 

Afsender- og modtagevirksomheder udpeger en ansvarlig, som kontrollerer, at transportvogne 

med kød, hvor der er behov for forsegling, er forsynet med en forsegling. Derudover skal den 
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ansvarlige sikre, at der er overensstemmelse mellem forsegling, følgedokumenter samt 

eventuel indenrigserklæring, og den ansvarlige skal reagere på eventuelle afvigelser. 

 

Der skal dagligt føres løbende registrering over forsegling, som påsættes eller fjernes. 

Registreringen skal sikre sammenhæng mellem forsegling, følgedokumenterne samt eventuelt 

indenrigserklæringer.    

 

Egenkontrolprogrammet skal beskrive, hvorledes modtagervirksomheden orienterer 

afsendervirksomheden om konstaterede fejl ved virksomhedsforseglingen o.a.. Dokumentation 

af meddelelse om fejl og orientering herom til afsendervirksomheden skal sikres. 

 

Ligeledes skal egenkontrolprogrammet beskrive, hvorledes afsendervirksomheden modtager 

information fra modtagervirksomheden om konstaterede fejl ved virksomhedsforseglingen o.a..  

Kommunikationen mellem afsender- og modtagervirksomhed skal kunne dokumenteres uanset 

om der er tale om virksomhedsforsegling af indenrigs- eller samhandelstransporter. 

 

2.3 Opbevaring af dokumentation 

Dokumentationen gemmes i henhold til bestemmelser herom i virksomhedens 

egenkontrolprogram. 

Forbrug og opbevaring af segl skal ske således at misbrug undgås. 

 

2.4 Korrigerende handlinger 

Virksomheden skal redegøre for håndtering af afvigelser, herunder: 

– Der skal findes en generel procedure for håndtering af afvigelser.  

– Der skal foreligge dokumentation for håndtering af det enkelte afvigelsestilfælde for 

hver afvigelse.  

– I tilfælde af gentagne eller alvorlige fejl skal virksomheden dokumentere, at der er 

foretaget en vurdering med henblik på eventuel forebyggelse af gentagelsestilfælde og 

behov for ændringer i egenkontrolprogrammet.  

 

Eksempler på afvigelser, der kræver særlig stillingtagen og udarbejdelse af 

afvigelsesbehandling:  

 

Modtagerkontrol: Kød, som jf. egenkontrolprogrammet og/eller følgepapirer skulle være 

forseglet.  

 

Afsendelseskontrol: Manglende forsegling, dvs. en forsendelse, som skulle have været 

forseglet, ikke er blevet forseglet.  

 

Hvis afsendervirksomheden vurderer, at partiet, på grund af manglende forsegling, ikke 

opfylder en udstedt indenrigserklæring eller certifikat, skal virksomheden orientere 

veterinærkontrollen og den modtagende virksomhed, jf. Fødevareeksportbekendtgørelsen § 4, 

stk. 5 og stk. 8. 
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