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Høring vedr. revideret eksportbekendtgørelse og vejledning hertil (j.nr. 2012-20-2301-

00943/JANT/HPE 

 
Landbrug og Fødevarer og Danske Slagtermestre har løbende drøftet eksportbekendtgørelsen og 

vejledningen til den med Fødevarestyrelsen, da indhold og fortolkningerne i det danske 

kontrolsystem har stor betydning for vores medlemmer. Vi takker for den gode dialog, vi har haft i 

denne forbindelse, og er tilfredse med, at en del af vores hidtidige kommentarer er medtaget.  

For at sikre danske producenter af fødevarer bedst mulige betingelser for eksport er det væsentligt, 

at regler og fortolkninger afspejler de konkrete krav, der stilles via de skriftlige aftaler, Danmark og 

EU har indgået med tredjelandene, eller som konkret er blevet meddelt de danske myndigheder af 

tredjelandene.  Det er væsentligt for danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne, at der ikke 

stilles danske særkrav i forbindelse med eksporten eller administreres mere bureaukratisk end i 

andre eksportlande. 

Vores væsentligste kommentar til nærværende høring vedrører § 4, stk. 1, nr. 3, som vi netop 

mener vil stille danske virksomheder overfor krav, som deres konkurrenter på eksportmarkederne 

ikke møder. Samtidig har vi særligt fokus på dokumentationkrav til virksomhederne, som skal være 

tilstrækkelige, men ikke unødigt omfattende. 

Vi har med udgangspunkt i høringsskrivelsen følgende mere detaljerede kommentarer til de 

fremsendte udkast: 

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 

§ 2, nr. 3 Samhandelsland: Uagtet at Island er et samhandelsland, skal der stadig medsendes 

certifikater for animalske fødevarer. Vi er bekendt med, at kravet søges afklaret med 

Kommissionen, men forslår, at der indsættes en fodnote, som gør opmærksom på dette særlige 

forhold. 

§ 4, stk. 1, nr. 2: Forudsat at nr. 3 i dette stykke udgår, som foreslået nedenfor, foreslår vi en 

præcisering ved at udelade ”jf. kapitel 3-12”.  

§ 4, stk. 1. nr. 3: Vi foreslår, at dette nr. udgår af bekendtgørelsen, da vi mener, at ”alle øvrige 

krav, som tredjelandet måtte stille” er en unødig bureaukratisering og medfører 

konkurrenceforvridning.  

Vi foreslår i stedet, at vejledningen uddybes, så det fremgår, at eksport er virksomhedens ansvar 

og foretages på virksomhedens risiko.  Vi henviser til vores kommentar til vejledningen.  
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Ved eksport til et tredjeland vil en virksomhed ud over at overholde kravene i 

eksportbekendtgørelsen, relevante aftaler og konkrete krav fra tredjelandet samt krav i det 

relevante certifikat også skulle overholde importlandets lovgivning. Dette sker ofte ud fra konkrete 

krav stillet af importøren eller ved, at importøren meddeler sin accept af et givet produkt. Imidlertid 

vil det i mange tilfælde ikke være muligt at finde den konkrete lovgivning, der er i et givet land, for 

slet ikke at tale om at sikre, at ”alle krav” er overholdt. 

§ 4, stk 7: Vi mener ikke, at der er behov for dette stk., da det allerede er indeholdt i forordning 

178/2002.  

§ 5: Vi bemærker, at det ikke er alle tredjelande, der stiller krav om trikinundersøgelse, men kravet  

i denne paragraf giver ikke for nærværende anledning til ekstra kontrol på slagterierne.  

Bilag 1, nr. 16 Singapore: Af punkt e) fremgår, at  der ikke er krav om godkendelse af 

lagervirksomheder. Vi formoder, at dette krav er generelt for alle produkter, hvorfor det skal fremgå 

som et selvstændigt punkt og ikke som et underpunkt under overskriften ”Oksekød”.  

Der er heller ikke krav om godkendelse af svineslagterier, -opskæringsvirksomheder og -

kødprodukter (bortset fra kølet svinekød). Dette bør fremgå af teksten sammen med lagrene. 

Bilag 6, kapitel 4 (Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter) Preshipment review, nr. 16: Det 

fremgår af dette nr., at gennemgangen af registreringer skal foretages, inden produkterne udføres 

fra Danmark. I den amerikanske lovgivning 9 CFR § 417.5 fremgår, at preshipment review skal 

være foretaget ”prior to shipping the products”. Vi opfatter det amerikanske krav, så preshipment 

review skal være foretaget før eksport til USA, dvs. før der påføres shippingmark, og varen er 

endelig klargjort til eksport.  Vi foreslår derfor, at sætningen ”inden produkterne udføres fra 

Danmark” erstattes af ”inden produkterne eksporteres til USA”.  

Partier bør kunne afsendes til andre EU-lande inden afslutning af preshipment review, forudsat at 

partiet stadig er under kontrol af virksomheden. Ofte vil der være tale om kølevarer med meget 

begrænset holdbarhed, hvorfor det er nødvendigt at starte transporten så hurtigt som muligt. 

Endvidere er der store logistiske udfordninger forbundet med at opbevare parti af f.eks. kød, da der 

er begrænset lagerkapacitet på de producerende virksomheder.  

I øvrigt bør det fremgå, at kun varer under FSIS’ lovgivning er underlagt kravet om preshipment 

review. 

Bilag 6, kapitel 8 (Salmonella) Prøveudtagningsfrekvens, nr. 18): I CFR 310.25 (b) (1) og (2) 

gives mulighed for at fastsætte prøveudtagningsfrekvens baseret på virksomhedens tidligere 

testresultater og øvrige kontrolresultater. Denne mulighed bør fremgå af teksten. 

Bilag 6, kapitel 9 (E.coli) Prøveudtagningsfrekvens, nr. 7:  Iflg CFR 310.25 (2) (iv) er der ikke 

krav om et minimum prøveantal  her, hvorfor teksten ”dog minimum 1 prøve pr. uge, hvor der 

slagtes” bør udgå.  

I bilag 6 er der nævnt en række krav, som tidligere har været fremsat af FSIS enten i forbindelse 

med inspektioner eller i korrespondance.  Disse krav var tidligere indeholdt i Veterinærdirektoratets 

cirkulæreskrivelser. Imidlertid er lovgivningen i USA ændret, og HACCP-principperne er også 

indført i virksomheder i EU, hvorfor det kunne være formålstjenligt at undersøge, om kravene stadig 

er gældende eller er relevante efter nuværende danske forhold (f.eks. hesteslagtning). 
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Vejledning om eksport af fødevarer 

Vejledningen understreger virksomhedens ansvar i forbindelse med eksporten. Vejledningen er 

imidlertid også rettet til kontrolpersonalet, som efter vores opfattelse også har et ansvar for 

eksporten, idet det er de offentlige myndigheder, der underskriver eksportcertifikatet.  

Det fremgår af indledningen, at der ud over de krav, som Fødevarestyrelsen kontrollerer, kan være 

yderligere krav, f.eks. kvalitetskrav, som virksomhederne skal sikre overholdt, for at varen kan 

indføres i tredjelandet. Som anført ovenfor, ønsker vi imidlertid ikke, at eksportbekendtgørelsen 

skal omfatte krav, der ikke er stillet af tredjelandene overfor de danske myndigheder.  

Det bør fremhæves, at denne vejledning udelukkende er en vejledning, og at der kan være andre 

måder at opfylde kravene i eksportbekendtgørelsen end ved at følge anvisninger i vejledningen.  

Det skal være klart, at teksten i vejledningen ikke giver bindende fortolkninger. 

Ad § 1: Eksportbekendtgørelsens anvendelsesområde 

Umiddelbart er der ikke ændret i vejledningsteksten til denne paragraf. Vi er enige i, at 

virksomhederne skal overholde bestemmelserne i fødevareforordning 178/2002. Teksten giver 

imidlertid ikke vejledning til virksomheder og kontrol, men kan problematisere eksporten.   

Det fremgår, at hvis tredjelandet har fastsat specifikke krav for eksport af den pågældende vare, 

skal eksportvirksomheden overholde disse krav. Jf. vores kommentarer til § 4, stk. 1, nr. 3 foreslår 

vi, at vejledningen uddybes på dette punkt:  

 ”De specifikke krav er de krav, som tredjelandet har stillet overfor Fødevarestyrelsen i bilaterale 

aftaler eller som fremgår af certifikater.  Desuden skal virksomheden være opmærksom på, at de 

enkelte tredjelande kan have en anden fødevarelovgivning end i den, der gælder i Danmark. 

Virksomheden bør derfor undersøge, hvordan de konkrete regler er, f.eks. ved at spørge sin 

importør, ambassader eller tredjelandets myndigheder.  Det er særdeles vigtigt, at en eksportør af 

fødevarer er omhyggelig med at overholde tredjelandets regler, da overtrædelser erfaringsmæssigt 

kan have negativ indflydelse ikke alene for den konkrete eksportør, men også for andre danske 

eksportører og for tilliden til det danske kontrolsystem. Det skal understreges, at eksporten sker på 

eksportørens egen regning og risiko. ” 

Med henvisning til forordningens artikel 12, stk 2 vedr. virksomhedens overordnede forpligtelse til at 

overholde aftaler med tredjelandet står der, at de bilaterale aftaler kan suppleres af brevveksling, 

referater og krav meddelt i forbindelse med inspektioner. Det er væsentligt, at der forligger skriftlige 

krav fra tredjelandet, og at der fra Fødevarestyrelsens side følges op overfor tredjelandene på, om 

de særlige krav stadig er gældende. I modsat fald får eksporterende virksomheder en 

konkurrencemæssig ulempe i forhold til eksportører i andre lande.  

Vi foreslår, at teksten vedr. artikel 11 i hygiejneforordningen udgår, da den ikke giver reel 

vejledning. Alle danske virksomheder skal overholde forordningens krav, inkl. de, der er anført i 

artikel 3-6. 

Ad § 2: Definitioner 

Der kan være behov for at uddybe Islands status som samhandelsland, hvor der stadig kræves 

certifkater på det animalske område. 

Ad § 4, stk. 1 

Vi foreslår, at første sætning i sidste afsnit tages ud, jf. vores kommentarer til bekendtgørelsens § 

4, stk. 3 (Virksomheden er forpligtet til at overholde alle krav).  

Vi foreslår, at der i stedet tilføjes en tekst svarende til den tekst, vi har formuleret i forhold til 

vejledningens § 1, hvoraf virksomhedens ansvar for og risiko ved eksporten understreges.   

Der kan suppleres med en vejledning til virksomhederne om, at oplysninger om, hvilke særlige 

regler, der gælder i et givet tredjeland, ofte fås direkte fra importøren eller ved, at importøren 
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meddelelser sin accept og/eller myndighedernes accept af et produkt. En virksomhed kan desuden 

får oplysningen om gældende lovgivning på et eksportmarked ved  henvendelse til myndighederne i 

det pågældende land eller til den danske ambassade samt ved at søge oplysninger på relevante 

internet hjemmesider. 

§ 4, stk. 3 

Det fremgår, at kun gældende versioner af eksportcertifikater må fremlægges. Det fremgår 

endvidere, at certifikaterne skal hentes i certifikatdatabasen.  Virksomheder henter certifikaterne i 

databasen, men ikke nødvedigvis i forbindelse med udfyldelse af hvert eneste certifikat. 

Virksomhederne – og kontrolmyndighederne – er derfor afhængige af at få information om alle 

ændringer, der sker i certifikaterne, så snart de er lagt ind i certifikatdatabasen. 

Vi foreslår, at det tilføjes, at der ved gældende version af certifikatet forstås et certifkat med samme 

LA-nummer, som ligger i certifikatdatabasen. 

Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om ændringer af certifikater dækker desværre ikke behovet for at 

virksomhederne er opdaterede, da der kan gå flere uger mellem den konkrete ændring og omtalen i 

nyhedsbrevet. Vi har flere gange konstateret, at der er sket mindre ændringer i eksisterende 

certifikater, uden at de er omtalt i nyhedsbrevet og ofte videreføres certifikaternes LA-numre trods 

ændringerne. Hvis certifikater med samme LA-nummer ikke er identiske, er der risiko for, at de 

lande, vi eksporterer til, kan tro, at der er tale om forfalskede certifikater, også selvom det kun er 

den ene sprogversion, der er ændret.  

For at sikre og smidiggøre anvendelsen af det korrekte certifikat samt kontrollen heraf opfordrer vi 

Fødevarestyrelsen til at sende information ud om samtlige ændringer i certifikaterne.   

§ 4, stk. 4 

Det er godt, at vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte virksomhedstypes behov og 

beskriver, hvilken dokumentation, der bør foreligge for at betingelserne er overholdt. Ligeledes er 

det en god idé, at det præciseres, at der tages udgangspunkt i indenrigserklæringer som 

baggrundsdokumentation for den eksporterede virksomhed. 

Det fremhæves, at overholdelse af fødevarelovgivningen og de i certifikatet anførte erklæringer, er 

virksomhedens ansvar. Det bør, som det har været tilfældet tidligere, fremgå, at det væsentligste 

ansvar for oplysninger vedr. Danmarks zoosanitære status ligger hos den attesterende myndighed. 

§ 4, stk. 5 

Vi foreslår at 1. sætning i 3. afsnit (Afsendervirksomheden skal …) tages ud, da indholdet er 

dækket af første afsnit. 

 § 4, stk. 6 

Der kan være behov for at få udstedt et erstatningscerifikat, uden at der er tale om fejl, tyveri eller 

uagtsomhed. Ifølge vores oplysninger er den hyppigeste årsag til, at der anmodes om 

erstatningscertifikater, at der er anført forkert modtager, forkert varebetegnelse eller ved regulære 

slåfejl. Da der ikke er ændret i oplysningerne vedr. det afsendte parti, bør det være en formssag at 

få udstedt et erstatningscertifkat.  Der er efter vores opfattelse ikke behov for fremsendelse af en 

skriftlig redegørelse eller fremskaffelse af dokumentation fra tredjelandets myndigheder, når 

ændringen i certifkatet ikke vedrører produktrelaterede forhold som f.eks. produktets beskaffenhed 

og eksportstatus. Vi foreslår dette medtaget i vejledningen.  

Kravet om, at partiet skal være samlet, er problematisk, når det drejer sig om kølevarer. Ofte er 

partiet taget i anvendelse på modtagevirksomheden, da holdbarheden er kort. Såfremt der er tale 

om fejl i certifikatet som ovenfor beskrevet, der ikke vedrører produktets beskaffenhed, bør der 

kunne udstedes erstatningscertifikater, selvom partiet ikke længere er samlet. 

Det fremgår, at virksomheden skal fremlægge dokumentation vedr. partiets opbevaring efter 

forsendelse, og at det er op til virksomheden at dokumentere dette. Med teksten om at 
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dokumentationen eventuelt kan bestå af erklæringer fra tredjelandets myndigheder, lægges der 

med vejledningen op til, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt vil kræve dette. I mange 

tredjelande er der ikke myndighedsgodkendelse og -tilsyn med lagre, og det vil derfor ikke være 

muligt at fremskaffe en sådan dokumentation. Vi foreslår derfor, at det tydeliggøres, at 

dokumentationen også kan komme fra andre relevante som f.eks. importøren, ambassaden eller en 

tredjepart.  

§ 4, stk. 7 

Jf. vores kommentar til selve bekendtgørelsen foreslår vi, at denne tekst bortfalder. 

Ad § 6:  

Generelt mener vi, at vejledningen til § 6 vil blive mere anvendelig, hvis den målrettes de enkelte 

virksomhedstyper, som er anført i vejledningens § 4 stk. 4.  

Vi anerkender vanskeligheden i at formulere en generel vejledningstekst til de forskellige brancher 

og handelsmønstre, men er bange for, at nærværende tekst ikke er tilstrækkelig klar for 

virksomheder og kontrolmyndigheder. 

1) Generelle forhold 

Vi er enige i, at den producerende virksomhed skal have egenkontrolprocedurer, der sikrer 

overholdelse af eksportkravene og være i stand til at henvise til procedurer og relevant 

dokumentation for de indenrigserklæringer, den udsteder.  

Det er imidlertid uheldigt, at det i i samme afsnit som skriftlige egenkontrolprocedurer anføres, at 

virksomheden skal have overblik over hvilke procedurer, der sikrer opfyldelse af hvilke krav, da det 

meget hurtigt kan blive fortolket, som dette overblik skal dokumenteres skriftligt. Ved opdeling i de 

forskellige virksomhedstyper, som foreslået ovenfor, vil det formentlig blive mere tydeligt, at dette 

overblik ikke behøver være beskrevet i skriftlige procedurer. 

I forbindelse med omfanget af egenkontrol nævnes et noget uspecifik link til FVSTs hjemmeside. Vi 

foreslår, at der linkes direkte til certifikatdatabasen.  

Det bør fremgå, at de attestationer, der skrives på baggrund af nationale overvågningsprogrammer, 

er den underskrivende dyrlæge ansvar og ikke en del af virksomhedernes egenkontrol. 

2) Aktiviteter i forbindelse med fremstiling, herunder krav til råvarer og evt. oplagring 

Det fremgår, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at virksomhederne udarbejder en oversigt over 

eksportkrav til samtlige lande og beskriver, hvordan kravene er opfyldt for de konkrete produkter 

eller henviser til de konkrete procedurer.  

Vi er klar over, at der ikke formelt stilles krav om en sådan liste, men i praksis vil mange 

virksomheder blive bedt om at fremvise en sådan, når det nævnes i vejledningen. 

Store virksomheder styrer ofte opfyldelse af eksportkrav i mange forskellige funktioner/dele af 

virksomheden, der ikke alle er beskrevet som konkrete egenkontrolprocedurer, der dokumenteres. 

En samlet liste over samtlige lande, produkter og krav er derfor ikke relevant for sådanne 

virksomheder. En samlet liste giver ikke bedre sikkerhed for opfyldelse af eksportkrav og er efter 

vores mening ikke nødvendig for sådanne virksomheder. At eksportkrav er overholdt  kan auditeres 

af kontrolmyndigheden med udgangspunkt i virksomhedens overholdelse af konkrete krav med 

gennemgang af de relevante procedurer i virksomheden.  

3) Aktiviteter i forbindelse med udfyldelse af certifikater 

Det fremgår, at egenkontrolprogrammet skal indeholde en procedure for, hvordan virksomheden 

sikrer, at der kun anvendes gældende versioner af certifikaterne. 
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Som nævnt tidligere er virksomhederne afhængige af at få informationer, så snart der er ændringer 

i certifikaterne. Vi vil derfor gentage, at der er behov for, at Fødevarestyrelsens samtidig med 

opdateringer i certifikatdatabasen informerer om alle ændringer i eksisterede certifikater samt om 

nye certifi kater. Vi foreslår, at vejledningen beskriver, at virksomheden sikrer sig, at certifikatet er 

opdateret ved at abonnere på Nyhedsbrev fra Certifikatdatabasen. 

Det fremgår, at virksomheden bør beskrive en procedure for, hvordan den følger op på 

certifikatændringer. Opfølgningen vil være afhængig af ændringerne, og igen vil virksomheden 

være nødt til at få oplysningerne om de konkrete ændringer for at kunne tage stilling til eventuelle 

konsekvenser i produktionen og egenkontrollen.   

4) Afsendelse af varepartier 

Vi mener, at teksten kunne blive lettere forståelig, hvis der i dette afsnit tydeligt skelnes mellem de 

forskellige typer virksomheder jf. vores tidligere kommentarer, så det tydeligt fremgår i hvilke 

tilfælde indenrigserklæringer skal anvendes som baggrundsdokumnetation af den eksporterende 

virksomhed. 

I vores kommentar til bilag 6, kapitel 4, nr. 16  har vi nævnt, at det ikke er er i overensstemmelse 

med USA's lovgivning at kræve, at preshipment review på USA-varer skal være afsluttet inden 

afsendelse af et parti.  

Specielle krav til produkter (gælder både USA og ikke-USA godkendte virksomheder) 

Det fremgår af vejledningen, at virksomhederne skal sikre, at råvarer, der anvendes til de særlige 

tredjelande, skal stamme fra virksomheder, som er optaget på listen, og at råvarerne opfylder 

kravene til det pågældende land.  Dette kraver er ikke i alle tilfælde stillet af tredjelandene, jf. bilag 

1, hvilket bør fremgå af vejledningen. 

Ad § 7 

Det fremgår af § 7, at virksomheder skal sikre tilstrækkelig adskillelse mellem relevante 

produktioner, hvis der stilles særlige betingelser af tredjelandet. De anførte retningslinjer er en 

væsentlig og unødig opstramning i forhold til bekendtgørelsens tekst, idet det nævnes, at kød- og 

mælkeprodukter, der fremstilles til et særligt tredjeland hverken direkte eller indirekte må komme i 

kontakt med produkter, der ikke opfylder særlige tredjelandskrav, og der stilles krav om rengøring 

mellem produktionerne. Dette er ikke et krav, der er gældende for samtlige særlige tredjelande, idet  

f.eks. Australien har andre krav.  

Vi foreslår, at det af vejledningen skal fremgå, at virksomheden i sin produktionsplanlægning skal 

sikre, at der er passende adskillelse mellem produktioner, så der ikke er risiko for, at kødet eller 

mælken kommer i berøring med produkter med  ”lavere” eksportstatus.  

Ad bilag 6, kapitel 4, nr. 10-11 

Vedr. revision af HACCP-planen fremgår det, at dette ikke altid kan afvente den årlige revision. 

Som eksempel anføres gentagne fund fækalt forurenede slagtekroppe. Det er vigtigt at 

understrege, at der er virksomhedens HACCP-gruppe, der afgør, hvornår der er behov for en 

revision. Vi foreslår derfor sidste sætningen formuleret: ”Hvis der findes mange eller gentagne 

tilfælde af fækalt forurenede slagtekroppe i kølerummet på et slagteri, eller der opstår uforudsete 

afvigelser eller uforudsete risici, som HACCP-gruppen vurderer kræver en revision”.  

Ad bilag 6, kapitel 6, nr. 1-3 

Det fremgår, at for virksomheder, der slagter lakterende dyr, skal synlig forurening med mælk indgå 

i virksomhedens HACCP risikoanalyse. Hvis virksomheden vælger at styre fravær af synlig 

forurening som GMP/prerequisite program, anføres det, at der er særlige krav til 

GMPprocedurer/prerequisite program. Der henvises til bilag 6, kapitel 4, nr. 12-14, som vedrører 

registreringer i forbindelse med dokumentation af virksomhedens HACCP-plan.  
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Det er væsentligt at understrege, at der er forskel på HACCP og GMP og kravene til registrering, 

hvorfor vi foreslår, at teksten ”gælder der visse krav, som GMP procedurer/programmer skal 

opfylde, se bilag 6, kapitel 4 nr. 12-14” tages ud. 

 

Vi håber, at vores kommentarer kan indarbejdes i eksportbekendtgørelsen og vejledningen og står 

naturligvis til rådighed med uddybning af ovenstående punkter, hvis Fødevarestyrelsen ønsker det.  

 

Med venlig hilsen 

Linda Jensen og Anne-Mette Olsen 
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