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1. Målsætning og dækningsområde.
Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder
sporbarheden, er sikret under transport, således at det ikke kommer i berøring med andet kød eller
forveksles med andet kød med en ringere eksportstatus.
Uemballeret kød med særlig eksportstatus bestemt til et 3. land kan samtransporteres med uemballeret kød med særlig eksportstatus bestemt til et andet 3. land, såfremt kødet har samme dyresundheds- og hygiejnemæssige status.

1.1 Begreber
Myndighedsforsegling: Herved forstås, at tilsynsmyndigheden foretager forseglingen af transportvogne
af hensyn til garantier overfor udenlandske myndigheder i forbindelse med eksempelvis eksport til 3.
lande. Ved modtagelse af 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/afplombere transportmidlet som
dokumentation for at produktets særlige eksportstatus eller sporbarhed under transport. 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 identifikationmærket.

-

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.

1.2 Formål
Branchekoden er en minimumsramme for den egenkontrol med forsegling, der skal foretages af virksomheder for at opretholde uemballeret køds eksportstatus til en række særlige tredjelande med krav
om at kød ikke må komme i kontakt med kød som ikke er anerkendt, bilag 1.
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.
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Branchekoden kan anvendes både indenrigs og i forbindelse med samhandel i EU, medmindre modtagevirksomheden har stillet mere vidtgående krav.
Der kan være krav om myndighedsforsegling i forbindelse med samhandel, når partiet er bestemt til
eksport til tredjeland.
1.3 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 20. maj 2007.
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2. Krav – kontrol med forsegling
Med det formål at sikre uemballeret køds eksportstatus til de særlige tredjelande nævnt i bilag 1 udfører virksomheden kontrol med forsegling i forbindelse med transporten.
2.1 Kravopfyldelse
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. Det virksomhedsspecifikke segl skal være beskrevet overfor modtageren, således
at modtageren kan identificere seglet.
Ved modtagelse af kød skal der sikres sammenhæng mellem forsegling, følgedokumenter samt eventuel indenrigserklæring. Uanset om forseglingen er foretaget af afsender virksomheden eller dennes
tilsynsmyndighed kan modtagervirksomheden bryde forseglingen såfremt forseglingen alene har til
formål at sikre eksportstatus eller sporbarhed, dvs. der er tale om frit omsættelige varer. Inden forseglingen brydes skal det sikres, ved kontrol af ledsagerdokumenterne, at kødet er frit omsætteligt (f.eks.
at kødet ikke er under veterinært beslag som følge af smitsom sygdom).
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 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.
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.
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Eksempler på afvigelser, der kræver særlig stillingtagen og udarbejdelse af afvigelsesbehandling:
Modtagerkontrol: Kød, som jf. egenkontrolprogrammet og/eller følgepapirer skulle være forseglet, men
som ikke er det.
Afsendelseskontrol: Manglende forsegling, dvs. en forsendelse, som skulle have været forseglet, men
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. eksportbekendtgørelsen § 4, stk. 5.
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Bilag 1 Tredjelande med krav om at kød ikke må komme i kontakt med kød som ikke er anerkendt
3. land

Fersk oksekød

Fersk svine-

Referencer

kød
Argentina

+

Krav i henhold til pkt. 14 i certifikatet (La 23,0-1567)

Australien

+

Krav i henhold til pkt. IV, 7 i certifikatet (La 23,0-1607)

Canada

+

Krav i henhold til pkt. 2 i certifikatet (La 23,0-1563)

Indonesien

+

Opført i eksportbekendtgørelsens bilag 1

+

Krav i henhold til pkt. 6 og pkt. 7 i certifikatet (La 23,0-1793)

+

Krav i henhold til skrivelse af 7. januar 2011 (certifikat La 23,0-1569). Se ”øvrige be-

Japan

(+)

1

Kina

mærkninger”
Korea

+

Det er Fødevarestyrelsens opfattelse og erfaring fra inspektioner og korrespondance,
at de koreanske myndigheder er fokuserede på kontaminationsrisici, hvorfor man anbefaler at der sker forsegling af transporter af uemballeret kød

Malaysia

+

Opført i eksportbekendtgørelsens bilag 1

Mexico

+

Krav i henhold til certifikatet (La 23,0-2614), sammenholdt med ’Certifikatdatabasens’
oplysninger om eksport til Mexico på
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Certifikater/Foedevarer/Mexico/Fersk+svinekoed.htm

Filippinerne
Rusland

+
(+)

2

(+)

Opført i eksportbekendtgørelsens bilag 1
2

Krav i henhold til punkt 7.2 i vejledning om ”Rusland - eksport af dyr og animalske
produkter” (17.09.2008)

Sydafrika

+

Krav i henhold til pkt. 2, e) i certifikatet (La 23,0-1498)

Taiwan

+

Krav i henhold til pkt. 5 i certifikatet (La 23,0-1608)
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7 af 7

USA
Vietnam

3

+

+

Attesteres i henhold til certifikatet (La 23,0-1986)

+

Opført i eksportbekendtgørelsens bilag 1

Reference: Bekendtgørelse nr. 1170 af 2010-10-13 om eksport af fødevarer til tredjelande (eksportbekendtgørelsen)
1) Siden den 1. januar 2001 har der været et midlertidigt forbud mod import fra Danmark af fersk oksekød, samt oksekødsprodukter og slagteaffald heraf, jf. skrivelse af 10.
januar 2003, j.nr. 2002-20-2310-00042. Så længe forbudet gælder, er der ikke behov for forsegling af forsendelser af oksekød.
2) Der er alene krav om forsegling af forsendelse der følges af præcertifikat – Rusland, jf. pkt. 7.1 i vejledning af 17.09.2008 om ”Rusland – eksport af dyr og animalske produkter”.
3) Uemballeret oksekød, der er bestemt til en USA-godkendt virksomhed, skal transporters i et forseglet transportmiddel.
Begrundelsen herfor er, at efter bekendtgørelse nr. 1170 af 13. oktober 2010, bilag 6, kap. 1, nr. 2 a) og b) må kød og andre animalske produkter af bl.a. drøvtyggere, der
ikke er emballerede og forseglede med identitetsmærke ved modtagelsen, udelukkende indbringes i en USA-godkendt virksomhed, hvis kødet og produkterne:
- er blevet behandlet, opbevaret og transporteret på en sådan måde, at produkterne ikke direkte eller indirekte har været i kontakt med svinekød eller kød af drøvtyggere, eller produkter heraf, som har oprindelse i lande, der for kød af drøvtyggere og andre animalske produkter fra drøvtyggere af de amerikanske myndigheder ikke er
anerkendt som fri for mund- og klovesyge og kvægpest,
Tilsvarende krav gælder også for ikke USA- egnet uemballeret svinekød, som leveres til en USA-godkendt virksomhed. Sådanne transporter skal derfor også forsegles.
Emballeret og identifikationsmærket okse- eller svinekød, der er bestemt til en USA-godkendt virksomhed, skal efter branchekoden ikke transporteres i et forseglet transportmiddel.
Efter bilag 6, kap. 1, nr. 3 skal imidlertid kød og kødprodukter, som modtages emballerede og identifikationsmærket og hvis forseglingen brydes i virksomheden, opfylde betingelserne i kap. 1, nr. 2 a) og b), dvs. ovenfor anførte betingelser. Dette betyder, at kæden af virksomheder, som ligger forud for leverance til en USA-godkendt virksomhed,
skal sikre, at ovenanførte betingelser er opfyldt for de pågældende produkter, og at dette dokumenteres i form af en indenrigserklæring mellem den USA-godkendte virksomhed og dennes leverandører.
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