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Indledning 
Definitioner 
Importør: Den person eller danske fødevarevirksomhed, som foranlediger indførsel af 
fødevarer til Danmark, hvad enten der er tale om import eller samhandel. 
Indførsel af fødevarer: Import eller samhandel af fødevarer til Danmark. 
Import: Indførsel af fødevarer direkte fra tredjelande (dvs. ikke EU- eller samhandelslande). 
Samhandel: Indførsel fra andre EU- eller samhandelslande. 
Samhandelslande:  

• EU-landene
• Norge, Island, Liechtenstein, Andorra og Nordirland
• Færøerne og Grønland er samhandelslande for fisk og fiskevarer samt levende

toskallede bløddyr
• Schweiz er samhandelsland for animalske produkter samt for visse ikke-animalske

fødevarer, der er omfattet af importrestriktioner eller midlertidig forøget
importkontrol

• Tredjeland: et land, der ikke er et samhandelsland. Inkl. Storbritannien efter Brexit.

Krav til importører der indfører fødevarer fra tredjelande (import)
Importøren skal bl.a. sikre, at 

• alle fødevarerne opfylder kravene i EU-lovgivningen samt eventuelle nationale krav
(danske særregler).

• regler om grænsekontrol af ikke-animalske fødevarer under restriktioner/midlertidigt
forøget kontrol ved importen overholdes.

• regler om grænsekontrol ved import af animalske produkter overholdes.
• der foreligger en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for importaktiviteterne.

Krav til importører der indfører fødevarer fra EU/samhandelslande 
Importøren skal bl.a. sikre, at fødevarerne opfylder kravene i de danske særregler 
(nationale krav, der ligger ud over kravene EU-lovgivningen). 
Importøren skal, som udgangspunkt, ikke lave en særlig risikoanalyse for aktiviteten 
”indførsel af fødevarer” fra andre EU/samhandelslande ud over det, der i forvejen kræves 
af risikoanalyse for virksomhedstypen.   

Vejledning om regler på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk)
Link til emneside om import/samhandel fødevarer på www.fvst.dk : 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx 
Vejledning 2012 - Importørernes egenkontrol for import og samhandel af fødevarer, finder 
du under punktet lovstof og regler på denne emneside på www.fvst.dk.
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Egenkontrolprogram for importører - Skabelon

Virksomhedens (importørens) navn og adresse: 

1. Importaktivitet
Vi indfører de i SKEMA 1 nævnte produkttyper til EU/Danmark.

2. Ansvar
Vi som importør er ansvarlig for, at fødevarerne opfylder kravene i EU-
fødevarelovgivningen samt eventuelle nationale krav (danske særregler). 

3. Risikoanalyse
Risikoanalyse for indførsel af fødevarer. (Se SKEMA 2). 
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4. Det vi undersøger før indførslen af fødevarer igangsættes
Find ud af hvad du bør tjekke, før indførslen af fødevaren igangsættes. 
F.eks. ved at bruge informationer og resultater fra risikoanalysen (SKEMA 2) og 
tjekke gældende fødevarelovgivning (EU- og dansk lovgivning).

Vi undersøger og indhenter information om følgende, før vi begynder at 
indføre fødevarer fra andre lande: 
Eksempler: 

• IMPORT: Vi indhenter en skriftlig erklæring fra leverandøren om overholdelse af EU´s
grænseværdier for pesticidrester i fødevaren.

• IMPORT (SAMT VED SAMHANDEL AF KØDPRODUKTER MED TILSÆTNINGSSTOFFET
NITRIT, HVOR DAMARK HAR LAVERE GRÆNSEVÆRDIER FOR INDHOLD AF NITRIT END
RESTEN AF EU):
IMPORT: Vi indhenter en produktspecifikation på varen med information om indhold af
ingredienser, herunder allergener og tilsætningsstoffer, GMO, mv., samt
en erklæring fra leverandøren om overholdelse af EU´s regler for oplysning om indhold af
allergene ingredienser, om overholdelse af EU´s og Danmarks grænseværdier for
tilsætningsstoffer i fødevarer samt overholdelse af EU´s regler for GMO i fødevarer.
SAMHANDEL KØDPRODUKTER: Erklæring fra leverandøren om overholdelse af Danmarks
grænseværdier for tilsætningsstoffet nitrit i kødprodukter og information om tilsat
mængde nitrit.

• IMPORT OG SAMHANDEL AF ÆG OG FERSK KYLLINGEKØD TIL DANMARK (BORTSET FRA
INDFØRSEL FRA SVERIGE, FINLAND, NORGE OG ISLAND):
(Danmarks særstatus for salmonella i kyllingekød betyder, at der kan stilles krav om
fravær af alle salmonellatyper i fersk kyllingekød, der bliver indført til Danmark. I praksis
skal alle sendinger kyllingekød, der bliver indført til Danmark, være undersøgt og fundet
fri for salmonella. Danmarks særstatus for salmonella i konsumæg betyder, at æg, som
indføres til Danmark, skal stamme fra flokke, som er undersøgt og fundet fri for
salmonella.)
Vi sikrer os, at leverandøren af æg og fersk kyllingekød er bekendt med de danske krav til
fravær af salmonella i æg og fersk kyllingekød, og at leverandøren kan sende de krævede
certifikater med sendinger af æg og handelsdokumenter med sendinger af fersk
kyllingekød, der indeholder erklæringer og særlige garantier vedr. fravær af salmonella.

 Beskriv:
o 

o 

o 

o 

o
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 Vores procedure for import af animalske produkter

Hvordan vi sikrer 
overholdelse af 
nedenstående krav: 

Beskrivelse af vores procedurer  

Kontrol af    
om fødevaren er 
omfattet af 
importrestriktioner 

o Vi tjekker, om importen er omfattet af restriktioner
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx

o Vi tjekker hvilke særlige krav, der stilles ved import
af fødevarer, der er omfattet af importrestriktion

o Vi abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve vedr.
import/samhandel af fødevarer
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement /Sider/Forside.aspx 

Krav om at de 
animalske produkter 
og animalske 
ingredienser i 
fødevarer skal 
stamme fra et 
tredjeland og en 
virksomhed, som er 
godkendt til eksport 
til EU 

o Vi tjekker, at tredjelandet og virksomheden er godkendt til
eksport til EU:
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en 

o Vi tjekker, at tredjelandets program for kontrol af
restkoncentrationer er godkendt
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011D0163&qid=1588328228603

Krav om import via 
EU´s udpegede 
grænsekontrol-
steder (BCP) 

o Vi tjekker oplysninger om grænsekontrolsteder (BCP):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-
midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx 

o Vi tjekker, om sammensatte produkter (fødevarer med
både vegetabilske og forarbejdede animalske ingredienser)
skal kontrolleres ved grænsekontrolsted (BCP):
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx 

Forhåndsanmeldelse 
af importen til 
grænsekontrolsted 
(BCP) 

o Vi sender en forhåndsanmeldelse (CHED-P, del I) til
grænsekontrolstedet (BCP), via TRACES NT, minimum én
arbejdsdag inden sendingen ankommer til EU.

Krav om EU 
sundhedscertifikat 
med hver sending 
ved import til EU 

o

o

Vi tjekker, at sundhedscertifikatet er udstedt, inden
sendingen er afsendt fra tredjelandet.
Vi tjekker, at der er anvendt det rigtige certifikat:
Kommissionens forordning 2019/628

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0628&DTA=2019&qid=1588150624761&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&lang=da&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011D0163&qid=1588328228603
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  Vores procedure for import af ikke-animalske fødevarer: 

Hvordan vi sikrer 
overholdelse af 
nedenstående krav: 

Beskrivelse af vores procedurer  

Kontrol af om 
fødevaren er omfattet 
af importrestriktioner  
eller midlertidig 
forøget importkontrol

o Vi tjekker Fødevarestyrelsens information om hvilke
fødevarer, der er omfattet af importrestriktioner eller
midlertidig forøget importkontrol
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-
restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx 

o Vi tjekker hvilke særlige krav, der stilles ved import af
fødevarer, der er omfattet af importrestriktion eller
midlertidig forøget importkontrol

o Vi abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve vedr.
import/samhandel af fødevarer
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement /Sider/Forside.aspx 

Krav om at import af 
ikke-animalske 
fødevarer omfattet af 
importrestriktioner 
eller midlertidig 
forøget kontrol skal 
foregå via et udpeget 
grænsekontrolsted 
(BCP) på EU´s ydre 
grænse 

o Vi tjekker om grænsekontrolstedet (BCP) kan kontrollere
ikke-animalske fødevarer:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-
animalske-foedevarer.aspx 

o Vi tjekker oplysninger om godkendte kontrolsteder inde i
landet, hvis vi ønsker identitets- og fysisk kontrol foretaget et
andet sted end på BCP.

Forhåndsanmeldelse 
af import sendinger  
omfattet af 
restriktioner eller 
midlertidig forøget 
kontrol til grænse-
kontrolstedet (BCP) 

o Vi sender en forhåndsanmeldelse (CHED-D, Del I) til
grænsekontrolstedet (BCP), via TRACES NT, minimum én
arbejdsdag før ankomst til EU:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-
restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX:32019R1013&qid=1588328737674 

Krav om certifikater, 
analyseattester mv. 
med sendingen 
ved visse 
importrestriktioner

o Vi tjekker, at sendingen er ledsaget af de krævede
analyseattester, og  at sundhedscertifikatet er udstedt, inden
sendingen er afsendt fra tredjelandet
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX:32019R1793&qid=1588327891454 



Side 7 af 13 

Fødevarestyrelsens skabelon til egenkontrolprogram for importører (Version d. 9. feb. 2021 

5. Kontrol ved modtagelse af fødevarer indført fra andre lande
Fødevarerne modtages i vores virksomhed (ja/nej):________ 

Hvis fødevarerne modtages på andre virksomheder i Danmark, så udfyld dette skema: 

Navn og adresse på andre 
modtagevirksomheder 

Fødevaretype Beskrivelse af aftaler med 
modtagevirksomheder om 
modtagekontrollen

 Modtagekontrol på modtagevirksomheden, når sendingen ankommer til Danmark:  

Følgende kontrolleres ved modtagelsen (sæt kryds): 

___  Er der overensstemmelse mellem oplysningerne i følgedokumentet og 
sendingen/fødevaren? 

___  Er sporbarhedsdokumentationen OK? Opfylder den fødevarelovgivningens krav til 
sporbarhed? 

___  Er øvrige følgedokumenter med/modtaget (dvs. øvrige dokumenter fra 
producent/leverandør, som importøren kræver i forbindelse med indførslen af 
fødevaren) og er disse OK? 

___   Er temperaturkravene overholdt (krav opbevaringstemperatur/temperatur i 
fødevaren)? 

___    Er emballagen ren og intakt? 

___    Er mærkningsreglerne overholdt? 

___    Er der identifikationsmærke på de animalske produkter? 

___     Er holdbarhedsmærkningen OK? 

___    Andet:_____________________________________________________________
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6. Sporbarhed
Virksomheden skal have rutiner, der sikrer, at regler for sporbarhed på fødevarerne 
overholdes herunder dokumentation for sporbarhed et handelsled tilbage og et handelsled 
frem. 

7. Tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer
Virksomheden skal have rutiner, der sikrer, at regler for tilbagetrækning/tilbagekaldelse af 
fødevarer overholdes, herunder at der er dokumentation for 
tilbagetrækning/tilbagekaldelse. 

8. Revision
Egenkontrolprogrammet og egenkontrollens resultater gennemgås/revideres regelmæssigt, 
f.eks. minimum én gang om året og ved væsentlige ændringer eller andre forhold, der giver 
anledning til revision af egenkontrolprogrammet.

Resultatet af denne revision dokumenteres i SKEMA 3. 
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SKEMA 1 – OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDENS IMPORTAKTIVITET 

Fødevare  
(skriv hvilke 
typer fødevarer 
du indfører fra 
andre lande) 

Samhandel 
Vi indfører 
fødevaren fra 
virksomheder i 
andre EU- lande 
eller 
samhandelslande 

(sæt kryds) 

Import 
Vi indfører 
fødevaren fra 
virksomheder i 
tredjelande 

(sæt kryds) 

Importen 
af fødevaren er 
omfattet af 
importrestriktioner 
eller 
midlertidig forøget 
importkontrol 

(sæt kryds) 

Modtage-
virksomhed 
Vi er første fysiske 
modtager af 
fødevaren, der 
indføres fra andre 
lande 

(sæt kryds) 

Husk at aktiviteterne indførsel af fødevarer fra andre lande (importør) og modtagelse af animalske produkter 
direkte fra andre EU-/samhandelslande skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.  

Husk at du skal informere Fødevarestyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i disse aktiviteter.  
Væsentlig ændring er:  
- Et skift fra samhandel til import eller omvendt.
- Et skift fra indførsel af ikke-animalske til animalske fødevarer eller omvendt
- Hvis virksomheden begynder at modtage animalske produkter direkte fra andre EU-/samhandelslande

(modtagevirksomhed) eller ophører med dette.
- Hvis virksomheden ophører med at indføre fødevarer fra tredjelande eller samhandelslande.
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SKEMA 2 – RISIKOANALYSE FOR INDFØRSEL AF FØDEVARER FRA ANDRE LANDE 

Import- 
aktivitet 

 (Fødevare 
og land)  

Risikofaktorer 
/farer 
(f.eks. bestemte 
bakterier, 
kemiske stoffer, 
fremmed-
legemer mv.)  

Risikovurdering  
Vurdér alvorlighed i 
forhold til påvirkning af 
menneskers sundhed 
kontra sandsynligheden 
for at faren vil opstå/være 
i fødevaren.  
Sæt kryds i tabel. 
Kryds i gult felt betyder, at 
faren styres ved gode 
arbejdsgange (GAG). 
Kryds i rødt felt betyder, at 
det er udpeget som kritisk 
styringspunkt (CCP). 

Begrundelse 
for vurdering  

Styrende foranstaltninger og kontrol 

GAG 
Beskriv styrende 
foranstaltninger og  
de gode arbejdsgange 

CCP 
Hvis CCP sæt 
kryds og lav 
en HACCP-
plan 

   
Al

vo
r 

3 

2 

1 

1 2 3 

   
Al

vo
r 

3 

2 

1 

1 2 3 

   
Al

vo
r 

3 

2 

1 

1 2 3 

I bilag 1 til skabelonen findes yderligere mulighed for at udføre risikovurdering. Bilag 1 kan printes og vedlægges 
denne skabelon. 

Sæt kryds, hvis bilag 1 er taget i brug og vedlagt dette skema: ________ 

Sandsynlighed 

Sandsynlighed 

Sandsynlighed 
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Forklaring til risikoanalyseskema SKEMA 2  

Risikofaktorer/farer:  
En fare/risikofaktor er f.eks. bestemte sygdomsfremkaldende bakterier, bestemte kemiske stoffer eller bestemte 
typer fremmedlegemer, der kan være til stede i fødevaren. Dvs. det man kan blive akut syg af og/eller som kan 
påvirke kroppen/sundheden negativt f.eks. ved at være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. 
Virksomheden skal finde ud af (identificere), hvilke farer/risikofaktorer, der kan være til stede i de pågældende 
fødevarer. Er der generelt kendte farer i fødevaren? Er der ud fra dit kendskab til produktionen af fødevaren i 
tredjelandet farer, der potentielt kan forekomme i fødevaren, f.eks. hvis produktionen eller kontrollen med 
produktionen i tredjeland ikke er i tilstrækkelig styring? 

Risikovurdering (Alvorlighed x sandsynlighed):   
Alvorlighed= Virkningen eller alvorligheden af faren i forhold til menneskers sundhed. 
Sandsynlighed = Sandsynligheden for, at faren vil opstå/være i fødevaren. 

Risikovurdering: Her vurderes alvorligheden eller virkningen af en fare i forhold til sandsynligheden for, at faren 
vil opstå/eller være til stede i fødevaren, hvis styrende foranstaltninger ikke er etableret eller hvis de svigter. 

Virksomheden skal vurdere, hvor stor sandsynligheden er, for at en fare kan opstå i fødevaren, samt vurdere, hvor 
alvorlig denne negative indvirkning på sundheden er, hvis det ikke styres.       
Lav alvorlighed og lille sandsynlighed vil typisk medfører styring ved gode arbejdsgange (GAG) (gule felt i skemaet). 
Stor alvorlighed og stor sandsynlighed vil typisk skulle udpeges som et kritisk styringspunkt (CCP) (rød i skemaet).     

For at kunne lave en risikovurdering er virksomheden bl.a. nødt til at fremskaffe oplysninger om fødevaren og 
produktionen i tredjelandet samt overveje den påtænkte anvendelse af fødevaren. F.eks. oplysninger om: 

• Ingredienser, sammensætning, fysisk-kemiske egenskaber, forarbejdning, emballering/emballage,
brugsanvisning, eventuelt relevante mikrobiologiske eller kemiske kriterier (produktspecifikation).

• Hvordan og under hvilke forhold fødevaren produceres i tredjelandet
• Arbejdsgange og egenkontrolprocedurer i virksomheden i tredjelandet.
• Virksomheden i tredjelandet underlagt kontrol (myndighedskontrol, certificeret efter

fødevaresikkerhedsstandard, og/eller anden kontrol)
• Hvordan fødevaren tiltænkt at skulle anvendes?

Begrundelse:  
Virksomhedens vurdering skal altid begrundes. Årsager som f.eks. kan anvendes i begrundelse for vurderingen: 
Virksomhedens procedurer/arbejdsgange, erfaring med de pågældende varer, analyseresultater på kemiske eller 
mikrobiologiske undersøgelser, fødevaren er omfattet af importrestriktioner, risikoudmeldinger på den pågældende 
fødevaretype, samhandel eller tredjelandsimport samt tiltænkte anvendelse hos forbrugeren/virksomheden. 

Styrende foranstaltninger:  
Handling eller aktivitet, der kan anvendes til at forebygge eller fjerne en fare/risikofaktor eller reducere den til et 
acceptabelt niveau. 

Gode arbejdsgange, GAG - (gul):  
Mundtlige egekontrolprocedurer. Der kan dog godt være krav om dokumentation i form af analyserapporter, 
sundhedscertifikater, ledsagerdokumenter og lignende dokumentationskrav.  Gode arbejdsgange (GAG) er som 
udgangspunkt mundtlige procedurer, men virksomheden kan vælge at have skriftlige gode arbejdsgange (GAG). 

Kritiske styringspunkter, CCP (rød):  
Virksomheden skal føre punktet ned i HACCP-plan (se skema til HACCP-plan på side 12). HACCP- planen bør 
indeholde oplysning om procestrin, hvilke farer der skal styres i CCP´et, styrende foranstaltninger, kritiske grænser, 
overvågningsprocedure, korrigerende handlinger, ansvarsfordeling samt registrering af overvågning.   
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HACCP-Plan: 

En beskrivelse af overvågning af CCP: 

CCP 

evt. 
OPRP 

Fare Styrende 
foranstaltning 

Kritiske 
grænse 

Overvågnings-
procedure 
Hvem laver 
kontrollen? 
Kontrolmetode? 
Kontrolfrekvens? 

Korrigerende 
handlinger 
(Handlinger der 
igangsættes, når 
den kritiske grænse 
er overskredet) 

Ansvarlig 
for 
denne 
kontrol 

Hvor 
overvågningen 
/kontrollen 
dokumenteres 

CCP 1 

CCP 2 

CCP 3 
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SKEMA 3 - REVISION AF EGENKONTROLPROGRAMMET 

 Beskrivelse af hvordan vi har revideret vores egenkontrolprogram 

 Eksempler 
o Vi har tjekket, om der er forhold, der gør at risikovurderingerne i risikoanalysen skal ændres
o Vi har vurderet, om vores egenkontrol er velfungerende og tilstrækkelig til at sikre, at fødevarerne ikke

er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde.
o Vi har gennemgået følgende egenkontrolresultater…
o Vi har gennemgået følgende analyseresultater (prøver analyseret for … xx)
o Vi har gennemgået resultater af følgende audit /besøg hos leverandør…
o Vi har tjekket informationer i EU-databasen Rapid Alert System for food and feed (RASFF):

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
o Vi har gennemgået afvigelser og kundereklamationer

o

Beskriv resultatet af revision af egenkontrolprogrammet og eventuelle ændringer 

o 

Revision gennemført af (navn): 

Dato for revision: 
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