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Hvordan sikrer I jer at foderimporter opfylder kravene i 

Foderhygiejneforordningen? 
 

Det væsentligste er, at I har kendskab til jeres leverandør, og at det er jer, der overfor 

leverandøren orienterer om reglerne, herunder giver leverandøren klar besked om, hvad det er for 

en foderstofkvalitet, I forventer at modtage. Supplerende kan det f.eks. være en god sikring - 

specielt for de første leverancer – at lave grundig modtagekontrol og relevante analyser af 

importpartierne. 

 

En måde at få kendskab til jeres leverandører på kunne være at besøge egne nye leverandører og 

få diskuteret EU-reglerne kontra deres regler, og få set deres procedurer. Her igennem får I et 

godt indblik i, hvad det er for en virksomhed, I overvejer at handle med, og hvilken foderkvalitet I 

kan forvente. Samtidig kan det være en god idé at følge med i, hvilket kvalitetsniveau man kan 

forvente fra det pågældende land. 

 

Der er forskellige andre muligheder for, hvordan I kan sikre jer. Det kan være en god idé, at I 

beder om en tro og love erklæring/garanti fra leverandøren/leverandørens foderstofkontrolorgan 

om, at varerne overholder EU-lovgivningen samt øvrige krav i forbindelse med GMP. En 

supplerende mulighed kunne være, at I beder leverandøren dokumentere foderkvalitet (pr. parti) 

ved dokumenter eller analysecertifikater for partiet. 

 

I jeres kvalitetskontrol skal I have en plan for hyppighed af prøvetagning, analyser osv., ligesom I 

skal have kontrol af, hvad I modtager af produkter. Jeres modtagekontrol kan f.eks. inkludere, at I 

føler, lugter osv. til leverancen, og at I kontrollerer, at I har modtaget den kvalitet, som I har 

bestilt hos jeres leverandør. Som for alle andre produkter skal I overveje analyser for både 

indhold, uønskede stoffer, forureninger osv., naturligvis alt efter, hvad det er for et produkt, I 

importerer. 
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