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1. Indledning 

Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside Import af økologi/1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende 

import af økologiske fødevarer fra tredjelande. Oplysningerne opdateres løbende.  

Denne nye vejledning erstatter Fødevarestyrelsens "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra 

tredjelande fra oktober 2017.  

Økologireglerne  

Denne vejledning omhandler reglerne om import af fødevarer fra tredjelande, der skal markedsføres som 

økologiske i EU. Import af økologiske fødevarer reguleres i Økologiforordningen 2018/848 artikel 45 og 

underliggende gennemførelsesbestemmelser, der samlet anvendes i EU fra 1. januar 2022.  

 

Importkontrollen for økologiske produkter vil fra 1. januar 2022 være reguleret af flere nye forordninger, 

hvor den ene ændrer (EU) 2017/625 (kontrolforordningen), og de flere andre er gennemførelsesbestemmelser 

til 2018/848 (økologirådsforordningen).  

 

Forslagene bliver først offentliggjort ultimo december 2021 og de endelige men ikke offentliggjorte 

versioner af forordningerne er markeret nedenfor. 

 

EU regulering 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk 

produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

834/2007 (med senere ændringer) 

 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af 

sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og 

om kontrolattesten (EØS-relevant tekst) (med senere ændringer) 

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og 

listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 

3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen 

(med senere ændringer) 

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse 

af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og 

omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EØS-relevant tekst) (med senere ændringer). 

 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2305 af 21.10.2021 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i 

hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget 

fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og 

om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (EØS-

relevant tekst) (med senere ændringer) 

                                                      

1 www.fvst.dk 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-økologi.aspx/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20210101&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj
http://www.fvst.dk/
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Nationale bestemmelser 

 Bekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021  (Økologiloven) 

 Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske fødevarer og akvakultur m.v. 

(Fødevarestyrelsen) 

 

I økologibekendtgørelsen2 finder man regler om import i §§ 23-24 og § 26 stk. 2. Import af økologiske non-

food produkter; dvs. produkter med animalsk indhold som fx hunde- og kattemad, dækkes også af denne 

vejledning og reguleres i § 24. 

Import af økologisk akvakultur samt høstet vildtvoksende tang henhører under Fødevarestyrelsen. 

Import af økologisk vin og vin af økologiske druer skal ligeledes anmeldes til Fødevarestyrelsen. 

Import af økologisk foder og såsæd henhører under Landbrugsstyrelsen.  

 

Indførsel fra andre EU-lande er ikke import 

Indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande og EØS-lande betragtes ikke som import, og er derfor 

ikke omfattet af lovgivningen vedrørende import af økologiske fødevarer. 

2. Generelle betingelser  

EU´s økologilovgivningen giver mulighed for at importere og markedsføre økologiske fødevarer m.v. fra 

såkaldte godkendte tredjelande og godkendte kontrolorganer i tredjelande. Desuden har EU-Kommissionen 

indgået handelsaftaler på økologiområdet med Chile, Schweiz og Storbritannien og de importbetingelser 

fremgår alene af handelsaftalerne og kan ses på EU-Kommissionens hjemmeside (etableres først ved 

årsskiftet til 2022). Frem mod udgangen af 2026 vil EU-Kommissionen indgå flere af disse handelsaftaler og 

listen vil således blive udvidet. De nævnte importordninger beskrives i afsnit 3 og 4. 

Anden lovgivning  

Reglerne for import af økologiske fødevarer ændrer ikke de krav, der i øvrigt stilles ved import af fødevarer. 

Markedsføringen af importerede økologiske fødevarer skal altid ske i overensstemmelse med såvel den 

generelle lovgivning som økologiforordningens og økologibekendtgørelsens bestemmelser.  

Frilager 

Tredjelandsprodukter, der opbevares på frilager, betragtes ikke som importeret i henhold til økologireglerne.  

Kontrol af importøren og første modtager 

Importøren skal være omfattet af økologikontrol inden import og markedsføring af økologiske fødevarer 

påbegyndes, jf. afsnit 2.1. Dette gælder ligeledes for første modtagere af importerede økologiske partier i 

EU. Importør og første modtager af økologiske partier skal således have procedurer for økologiimport og 

modtagelse af økologiimport i deres økologirapport. Dette indbefatter også at man opretter en brugerprofil i 

EU-Kommissionens system TRACES, da man ellers ikke kan indgå i kontrolattesten, som importør eller 

første modtager. 

Alle importører skal følge de i afsnit 2.2 beskrevne procedurer.  

                                                      

2 Bekendtgørelse nr. 2168 af 23/11/2021 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/152
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1595247401672&uri=CELEX:32007R0834
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/48
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145111
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Godkendte tredjelande  

EU-kommissionen kan efter ansøgning af lande uden for EU optage disse lande på en særlig liste over 

godkendte tredjelande. Se afsnit 2 om import fra godkendte tredjelande. Dette suppleres af de handelsaftaler 

på økologi som EU-Kommissionen laver og som ikke fremgår af forordningen, men alene fremgår af 

handelsaftalerne. 

Øvrige tredjelande  

Økologiske fødevarer fra andre tredjelande kan importeres, hvis de er blevet kontrolleret af et kontrolorgan 

eller en kontrolmyndighed, som er godkendt af EU-kommissionen til at lave en ækvivalent økologikontrol af 

de respektive varekategorier i de respektive tredjelande. Dette uddybes i afsnit 3 om import fra øvrige 

tredjelande.  

Oversigt importtyper  

I bilag 1 er det gengivet på skematisk form, hvilken procedure og forholdsregler de forskellige typer af 

import skal følge.  

 

2.1 Anmeldelse af økologiske import aktiviteter  

Økologikontrol 

Før import og markedsføring af økologiske fødevarer fra tredjelande kan påbegyndes, skal importøren og 

første modtager være omfattet af økologikontrol jf.  Økologiforordningen: Artikel 34, stk. 1, 38, stk. 1, litra 

c), 39, 45 og bilag III, nr. 6 og økologibekendtgørelsen bestemmelser. Importører af fødevarer og petfood 

skal henvende sig til den fødevareenhed, der også foretager registrering, godkendelse eller autorisation af 

virksomheden efter de generelle bestemmelser for fødevarevirksomheder, for at anmelde hvilke aktiviteter, 

der ønskes påbegyndt, f.eks. økologisk tredjelandsimport, første modtagelse af økologiske produkter fra 

tredjelande, deres opbevaring og evt. tilberedning, herunder fx mærkning.   

Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder  

Anmeldelseskrav for importører og ”første modtager i EU” af økologiske sendinger fra tredjelande er 

beskrevet i afsnit 6.2.2. i Vejledning om økologiske fødevarer m.v..  

Import i økologirapporten    

Det er Fødevarestyrelsens fødevareenhed, som modtager virksomhedens udkast en økologirapport. som 

omfatter virksomhedens beskrivelser af de anmeldte aktiviteter, herunder forslag til egenkontrolprocedurer 

og øvrige kontrol-foranstaltninger.  Fødevareenheden giver bemærkninger og godkender i sidste ende 

økologirapporten, som forudsætter, at der har været fysisk besøg på virksomheden såfremt det vurderes 

relevant. Hvis der allerede eksisterer en økologirapport, skal denne tilpasses de nye aktiviteter – import 

og/eller modtagelse af importerede sendinger. Importen kan tidligst begynde, når økologirapporten foreligger 

og importaktiviteterne er inkluderet. Beskrivelse af nødvendige procedurer og foranstaltninger kan findes i 

Vejledning om økologiske fødevarer m.v. kapitel 5 og 6 og økologibekendtgørelsens kapitel 6.  

Beskrivelser af virksomhedens forhold og aktiviteter mht. til import og ”første modtagelse” skal være 

indarbejdet i de relevante afsnit i virksomhedens økologirapport, fx: 

 I beskrivelsen af virksomheden og dens aktiviteter: hvilke produkter påtænkes at importere, hvordan 

er virksomhedens procedurer omkring importen (?), tjek af om leverandøren/eksportøren i 

tredjelandet er under EU godkendt økologikontrol, hvordan håndteres TRACES ved modtagekontrol, 

forhåndsanmeldelse af importen til Fødevarestyrelsen, hvordan kommer transporten til at foregå fx 

transit eller omlastning før ankomst til EU (?) og hvem forelægger varen og kontrolattesten til Told 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Foedevareenheder/Sider/forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-%C3%B8kologiske-f%C3%B8devarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Foedevareenheder/Sider/forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-%C3%B8kologiske-f%C3%B8devarer.aspx
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/48
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for frigivelse som økologisk (?). Skal varerne på toldoplag, hvem skal være første modtager (?), 

virksomheden selv, andre afdelinger andre virksomheder i DK eller i andre EU medlemslande (?). 

 Er virksomheden, som skal modtage de økologiske produkter under økologikontrol? Er den 

registreret i TRACES som ”første modtager”? Hvis modtagekontrol foregår hos importøren, 

beskrivelsen af modtagekontrollen (kontrol af partierne deres mærkning og følgedokumenter), og 

hvordan det sikres at kontrolattesten påtegnes i TRACES. 

 Hvordan sikrer virksomheden, at kontrolattesten er godkendt af eksportørens kontrolorgan i 

TRACES før varen afsendes fra tredjelandet. Hvem forelægger kontrolattesten til frigivelse hos 

Toldmyndigheden og sikrer, at det gøres samtidig med at varen kommer ind i DK/EU. Hvis varen 

skal modtages og fortoldes i et andet EU medlemsland, så skal man have undersøgt, hvilke krav der 

stilles netop i dette medlemsland fx til forhåndsanmeldelse. 

 Hvis virksomheden selv mærker varer fra tredjelande, så skal der være procedurer og beskrivelse af 

mærkningen, fx hvordan varerne mærkes evt. med EU-logoet etc. som beskrevet i afsnit 3.9 i 

Vejledning om økologiske fødevarer m.v.. 

 

Kortvarigt opbevaring af økologiske partier 

Opbevaring af importerede sendinger i mindre end 24 timer, inden sendingen modtages hos første modtager, 

skal ikke anmeldes, forudsat at der ikke sker ændringer af transportemballage, mærkning eller medfølgende 

dokumenter. En sådan korttids-opbevaring, f.eks. på et speditionssted, betragtes som transit/transport. 

Opbevaring i 24 timer eller derover betragtes som opbevaring en gros af sendingen, og denne er 

anmeldelsespligtig i henhold til økologireglerne. Den første virksomhed, der modtager en sending, og som 

opbevarer denne en gros, betragtes som værende ”første modtager” af sendingen. Opbevaring på toldoplag er 

omfattet af anmeldelsespligt på lige fod med øvrig opbevaring, såfremt sendingen efterfølgende skal 

frembydes til fri omsætning i EU som økologisk. 

 

Flere afdelinger (første modtager) 

Hvis virksomheden har flere afdelinger, hvor der foregår økologiaktiviteter, fx at sendingen modtages i en 

anden afdeling end den, der har bestilt sendingen, skal aktiviteterne i hver af disse afdelinger anmeldes og 

være under økologikontrol. 

Du kan læse mere om hvilke anmeldelseskrav der stilles, og hvordan du kan anmelde aktiviteter som 

økologisk importør og/eller første modtager for økologisk import fra tredjelande: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-

Foedevarevirksomhed.aspx . Du kan også gå direkte til Fødevarestyrelsens online blanket, som findes på 

denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-

registrering.aspx.  

 

2.2 Generelle importprocedurer 

Økologi-importforordningen 

Økologi-importforordningerne regulerer bestemmelserne i forbindelse med import af økologiske produkter 

fra tredjelande til EU. De skal bl.a. sikre, at der kun importeres økologiske produkter, der er produceret og 

kontrolleret på betingelser svarende til økologiforordningens bestemmelser.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-%C3%B8kologiske-f%C3%B8devarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1595247242158&uri=CELEX:32008R1235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1595247401672&uri=CELEX:32007R0834
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Sendinger der ønskes importeret som økologiske skal omfattes af en kontrolattest, der skal verificeres og 

påtegnes af Fødevarestyrelsen, før toldmyndighederne kan frigive dem som økologiske i EU.  

Schweiz er undtaget for kravet om kontrolattest og importen skal heller ikke forhåndsanmeldes. Det samme 

gælder for EØS-landene (Norge, Island, Liechtenstein), som anses for samhandelslande på det indre 

markedet og behandles i denne sammenhæng som EU-lande. 

Forhåndsanmeldelse  

Ifølge økologibekendtgørelsen § 23 skal ankomsten af hver importeret sending forhåndsanmeldes til 

Fødevarestyrelsen. 

Forhåndsanmeldelsen skal sikre fødevareenheden en mulighed for stikprøvevist at foretage en fysisk kontrol 

samt analysekontrol af sendingen. Dette vil oftest kunne ske hos første modtager, men kan også ske på 

toldoplag, kontrolsted eller på grænsekontrolsted.  

 

Sendinger skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen mindst én hverdag før ankomst til første modtager 

eller før de lægges på toldoplag. Det sker på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller på virk.dk  

 

Sendinger, som omfattes af grænsekontrollen:  

 

 Skal anføre CHED nr. og Toldreference nr. i forhåndsanmeldelsen  

 Importøren skal også sikre sig, at der er anført den korrekte grænsekontrolsted i TRACES i rubrik 10 

 Importøren/ ansvarlig for sendingen skal også anføre ankomstdato og tidspunkt til 

grænsekontrolkontrolstedet i TRACES i rubrik 20 i kontrolattesten. 

 

Online forhåndsanmeldelser (se bilag 2) overføres automatisk til Fødevarestyrelsen Aarhus NordØst, så en 

online forhåndsanmeldelse på fx virk.dk er at sidestille med at Fødevarestyrelsen har fået 

forhåndsanmeldelsen i hænde.  

 

Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingens 

fremlæggelse for toldmyndighederne. Fx skal dokumenterne, når en sending fremlægges på en søndag, være 

Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag morgen inden kl. 9.00.  

Fødevarestyrelsens åbningstider er:  

Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00, undtaget helligdage. 

 

Kontrolattest – ”Certificate of Organic Inspection” (COI) 

For hver importeret parti økologiske varer fra tredjelande skal der være udsted et kontrolattest, som gengivet 

i bilag 3. Kontrolattesten skal være udstedt i TRACES, og være forsynet med en original underskrift og 

stempel fra den udstedende kontrolinstans i tredjelandet. Dette kan dog også være en digital signatur (E-

segl), som senest skal anvendes, i såvel tredjelande som myndighederne i EU 1. juli 2022, hvorefter kun 

digitale versioner af kontrolattesten er juridisk gyldige. Kontrolattesten skal være udstedt inden partiet 

forlader tredjelandet. Importøren har ansvar for, at toldmyndighederne gøres opmærksom på, at sendingen er 

økologisk og kontrolattest nummeret skal oplyses i tolddokumenterne. Et gyldigt kontrolattesten skal være til 

stede i TRACES samtidig med, at sendingen fremlægges for toldmyndighederne. Toldmyndighederne har 

adgang til TRACES og kan se om betingelserne i kontrolattesten er opfyldt, for at de kan frigive partiet 

endeligt ved indfortoldningen.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Import-af-oekologiske-foedevarer-forhaandsanmeldelse.aspx
https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foedevarer
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TRACES  

TRACES (Trade Control and Expert System er   EU-Kommissionens database for kontrolattester for 

økologiske produkter fra tredjelande. Systemet skal sikre en bedre sporbarhed af økologiske produkter 

importeret fra lande uden for EU, idet alle aktører (producent, eksportør, importør, første modtager), der 

indgår i kontrolattesten skal være oprettet i systemet. Nærmere vejledning om, hvordan man kan oprette sig i 

TRACES, og om hvordan man bruger systemet kan man finde i TRACES under Hjælp og på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES_NT/Sider/default.aspx .  

Alle kontrolattester skal oprettes og godkendes i TRACES. Kontrolattester, som er påtegnet med digital 

signatur af kontrolorganet i tredjelandet, skal også påtegnes af myndighederne med en elektronisk segl eller 

en elektronisk signatur i TRACES i Danmark/EU. I dette tilfælde modtager importøren ingen 

papirkontrolattest fra tredjelandet. Det elektroniske segl anvendes af myndighederne i Danmark fra 1. januar 

2022. Senest 1. juli 2022 skal alle kontrolorganer i tredjelande og myndigheder i EU have indført EU's 

elektroniske segl til TRACES, hvorefter papirversioner af kontrolattesten ikke længere kan anvendes med 

juridisk gyldighed.  

Verifikation  

Det er både kontrolorganer i tredjelande, eksportører og importører i EU som kan oprette kontrolattester i 

TRACES. Det er dog kun de aktører, som er oprettet i TRACES og godkendt af myndighederne, som kan 

bruge systemet. En kontrolattest kan kun etableres i TRACES, hvis alle ”aktører”, der skal indgå i 

kontrolattesten, er omfattet af økologikontrol eller i øvrigt godkendt af en myndighed eller EU-

Kommissionen. Dvs. der er lagt en elektronisk verifikation ind i systemet, som skal forhindre svindel med 

kontrolattester og varer fra tredjelande.  

Toldmyndighederne verificerer, om den oplyste kontrolattest i TRACES opfylder kravene, for at kunne 

frigives som økologisk samt om indholdet er i overensstemmelse med sendingens andre følgedokumenter. 

Som en del af den almindelige toldkontrol foretager toldmyndighederne stikprøvevis fysisk kontrol af, at 

sendinger mærket som økologisk også matcher oplysningerne på kontrolattesten.  

Sendingen kan kun frigives endelig som økologisk af toldmyndigheden, såfremt den er blevet frigivet i 

TRACES af Fødevarestyrelsen, og såfremt hele sendingen er til stede ved indfortoldningen af 

toldmyndighederne på et toldområde, på et for økologi godkendt grænsekontrolsted eller på et godkendt 

kontrolsted. Skulle sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente til den resterende del er 

ankommet, før den samlede sending kan frigives af tolden.  

Produkternes økologiske status står og falder med myndighedernes stempel på kontrolattesten inden 

fortoldningen  

Det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten er frigivet af 

Fødevarestyrelsen inden fortoldningen. EU-reglerne er meget klare, og fremhæver at kontrolattesten skal 

være kontrollereret og underskrevet i rubrik 30 inden partiet frigives til fri omsætning. Importøren skal 

anføre i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 en certifikatkode "C644" samt i fortoldningsangivelsens rubrik 

44.3 angive VAB-bogstavet "V", da det hermed er synligt for toldmyndigheden at partiet er økologisk. Det er 

også vigtigt, at kontrolattest nummeret (COI nr.) oplyses i toldangivelsen. Du kan læse mere om 

Toldstyrelsens opgaver i forbindelse med frigivelsen af økologiske produkter fra tredjelande i Toldstyrelsens 

vejledning. 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/index
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES_NT/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2230278
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2230278
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Det er meget vigtigt, at kontrolattesten er godkendt og underskrevet af Fødevarestyrelsen inden sendingen 

fremlægges til fortoldning, da Fødevarestyrelsen ikke er forpligtet til at underskrive kontrolattesten og 

godkende importen i TRACES efterfølgende, når partiet er fortoldet.  

Ifølge økologibekendtgørelsen skal kontrolattesten fremlægges for toldmyndighederne for alle sendinger, 

der importeres og skal frigives til omsætning eller anvendes som økologiske i Danmark eller resten af EU. 

Når kontrolattesten får fuld juridisk gyldighed og kun er på elektronisk form, kan fremlæggelsen ske ved 

reference til kontrolattestens nummer (rubrik 3) i Toldsystemet eller eventuelt ved at fremlægge en printet 

kopi af kontrolattesten fra TRACES på toldstedet. 

Modtagekontrol  

Første modtager af sendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 31 i kontrolattesten, elektronisk 

i TRACES (iht. Økologiforordningen 2018/848 bilag III, punkt 6) umiddelbart efter sendingens ankomst. 

Vær opmærksom på, at man kun kan underskrive i boks 31 efter man har afkrydset om sendingen er ”i 

overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848”, hvis den er i orden eller om 

sendingen er ”ikke i overensstemmelse med punkt 6 i bilag III til forordning (EU) 2018/848”, hvis den ikke 

er i orden. Hvis sendingen ikke er i orden, skal Fødevareenheden orienteres om dette. Når papir 

kontrolattesten ikke længere er juridisk gyldig; senest 1. juli 2022, skal rubrik 31 kun udfyldes i TRACES. 

Importør og første modtager kan underskrive i TRACES med den almindelige brugerprofil og der kræves 

ikke underskrift med et digitalt E-segl, som alene anvendes af kontrolorganet (rubrik 18) og myndighederne i 

EU (rubrik 30). Resultatet af modtagekontrollen skal ydermere anføres i virksomhedens økologiregnskab.  

Opbevaringspligt af originale kontrolattester  

Importøren er ansvarlig for, at den originale kontrolattest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles 

til rådighed for Fødevarestyrelsen. Ligeledes skal importøren ved opsplitning af den oprindelige sending 

opbevare en kopi af eventuelle påtegnede delkontrolattester, jf. afsnit 1.3 Opsplitning på toldoplag.  

Når kontrolattesten bliver underskrevet med digital E-segl fra 1. januar 2022 i Danmark og af øvrige EU-

lande senest fra 1. juli 2022, vil det være tilstrækkeligt at disse kontrolattester, når de bærer den juridiske 

gyldighed via underskrift med E-segl, kan fremvises i TRACES fx ifm. kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. 

Originale papirkontrolattester fra perioden før 1. juli 2022 skal opbevares i den originale papirform i fem år 

hos importøren, da den juridiske gyldighed ligger i den originale underskrift og stempel. 

Toldsteder  

Alle toldsteder i Danmark kan benyttes, når partiet skal overgå til fri omsætning. Underskriften af 

kontrolattesten sker enten hos Fødevarestyrelsen eller på godkendte kontrolsteder eller på for økologi 

godkendte grænsekontrolsteder, når det er økologiske varer, som samtidig iht. generelle EU-regler skal 

omfattes af kontrol på et grænsekontrolsted.  

Uregelmæssigheder før fortoldning  

I tilfælde hvor en importeret sending ikke overholder bestemmelserne i økologireglerne kan 

toldmyndighederne ikke frigive sendingen som økologisk. Hvis det viser sig under Fødevarestyrelsens 

kontrol, at partiet eller en del af partiet ikke kan frigives som økologisk, vil Fødevarestyrelsen indikere dette 

på kontrolattesten. Derefter må partiet eller en del af partiet kun anvendes som ikke-økologisk. 

Uregelmæssigheder kan også vise sig under Toldmyndighedens ID eller fysisk kontrol.  Kan partiet ikke 

frigives som økologisk, skal alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode fjernes fra mærkning, 

reklamer og ledsagedokumenter. Sendingen eller delsendingen vil derefter kun frigives som konventionel. 

Hvis en del af partiet kan frigives som økologisk fx, hvis uregelmæssigheden kun vedrører bestemte 

varetyper på kontrolattesten, kan der udformes delkontrolattester på de dele af partiet, der kan frigives som 

økologisk. Fødevarestyrelsen skal tilse at økologihenvisningerne fjernes for de dele af partiet, der ikke kan 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/48
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frigives som økologiske, men ønskes omsat som konventionelle af importøren. Dette kan fx ske hos 

importøren eller første modtager når dette er accepteret af Fødevarestyrelsen.  

Toldoplag  

Såfremt en sending udtages til en analysekontrol for pesticider og partiet ikke kan frigives, før 

analyseresultatet foreligger, kan sendingen fx henføres til toldoplag.  

Bemærk, at for sendinger, der henføres på toldoplag, skal der forinden en eventuel tilberedning eller 

opsplitning finder sted, ske en fremlæggelse af kontrolattest for Fødevarestyrelsen til verifikation og 

påtegning, jf. artikel 6, i økologi-importforordningen.  

 

2.2.1 Økologiimportkontrol på grænsekontrolsteder 

Økologi importkontrollen vil grundlæggende være opdelt i de økologiske sendinger, der på grund af 

horisontal EU lovgivning skal omfattes af kontrol på et grænsekontrolsted (BCP - Border Control Post), og 

dem der undtages kun for økologikontrol, som også kan foregår hos første modtager.  

Økologiforordningens artikel 45 (5) fastlægger, at økologiske varer skal have udført importkontrol på et 

grænsekontrolsted. Dette er udmøntet i EU sådan, at de sendinger, der iht. horisontal lovgivning (EU) i 

kontrolforordning, 2017/625, skal omfattes af kontrol på et grænsekontrolsted, og som samtidig er 

økologiske, skal have udført økologi importkontrollen på et grænsekontrolsted eller et godkendt kontrolsted. 

Økologien følger således de generelle bestemmelser for, hvornår sendingen skal omfattes af grænsekontrol. 

Økologi importkontrollen vil derfor fra 1. januar 2022 skulle ske på et grænsekontrolsted for økologiske 

animalske produkter og andre økologiske ikke-animalske restriktionsvarer.  

Grænsekontrollen skal derfor også kontrollere den kontrolattest/COI (Certificate of Organic Inspection), som 

følger med sendingen, inden hele kontrollen af de økologiske animalske produkter eller de økologiske ikke-

animalske restriktionsvarer kan afsluttes. Umiddelbart er der for økologi importkontrol på 

grænsekontrolstedet kun krav om, at der udføres dokumentkontrol, men der kan også foretages en fysisk, ID 

eller analysekontrol. Når disse kontrolformer udføres, registreres de også i kontrolattesten i TRACES i rubrik 

25 og 29 af Fødevarestyrelsen. 

Når Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen, og der foreligger både et gyldigt CHED og en gyldig COI, er 

det som sædvanlig Toldstyrelsen, der forestår til at beslutte om sendingen kan frigives til fri omsætning ved 

fortoldning af sendingen.  

Øvrig økologi importkontrol, dokument, ID, fysisk og analysekontrol af ikke-restriktions varer udføres af 

Fødevarestyrelsen hos første modtager. Hvis der kun udføres dokumentkontrol, udføres dette af 

Fødevarestyrelsens økologi importkontor i Aarhus.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=pi_com%3AC%282021%297387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20210101&from=DA
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2.3 Særlige importprocedurer  

Tilberedning på toldoplag  

Der er mulighed for, i meget begrænset omfang, at foretage tilberedning af en sending (pakke eller ompakke 

eller økologimærke), før den frigives af toldmyndighederne, jf. artikel 7 i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) …/… af 21. oktober 2021. Dette skal ske under overholdelse af Kommissionens forordning 

(EØF) nr. 952/2013 (Toldkodeksen), dvs. under de toldbestemmelser for tilberedninger, der må finde sted på 

toldoplag og lignende suspensionsprocedurer. I disse tilfælde skal importøren anføre toldreferencenummeret 

i kontrolattestens rubrik 23 i TRACES. 

 

Ifølge økologi-importforordningen skal en sending der undergår tilberedning på toldoplag følge 

bestemmelserne i  artikel 6 af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021. 

Det betyder, at kontrolattesten også skal verificeres og påtegnes i rubrik 23 af Fødevarestyrelsen forinden.  

Verifikationen sker ikke mhp. at frigive partiet, men derimod for at kunne kontrollere sendingens plombe, 

mærkning etc. inden det opbrydes og mhp. at sendingen kan forblive på toldområdet (toldoplag) og undergå 

tilberedning. Fødevarestyrelsen og toldmyndighederne vil her også have mulighed, for at kontrollere 

overensstemmelse mellem dokumenter og sendingen.  

Efter tilberedningen skal Fødevarestyrelsen verificere og påtegne kontrolattesten i overensstemmelse med 

artikel 6, og underskrive kontrolattesten i TRACES, så partiet er klar til endelig frigivelse hos 

Toldmyndigheden. Det vil dermed fremgå af kontrolattesten om sendingen er importeret på normal vis eller 

har undergået tilberedning inden frigivelse.  

I denne situation vil den, der foretager tilberedningen på toldoplaget være første modtager og vil dermed 

skulle foretage modtagekontrol og anføre dette i regnskabet.  

FORHÅNDS- 

ANMELDEL

SE 

KONTROL 

(Dokument, ID, Fysisk) 

AFSLUTNING AF COI 

/CHED 

(Godkendt / Afvist) 

Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted 

Grænsedyrlægen / Importvagt 

FRIGIVET 

TOLDSTYRELSEN 

Egen kontrol  

+ Er der gyldigt 

CHED/COI 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=pi_com%3AC%282021%297387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=pi_com%3AC%282021%297387
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=LEGISLATION&DTS_SUBDOM=LEGISLATION&DTS_DOM=EU_LAW&lang=da&type=advanced&qid=1640095211018&DTN=0952
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2013&SUBDOM_INIT=LEGISLATION&DTS_SUBDOM=LEGISLATION&DTS_DOM=EU_LAW&lang=da&type=advanced&qid=1640095211018&DTN=0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1595247242158&uri=CELEX:32008R1235
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
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Tilberednings aktiviteten på toldområdet (toldoplag) skal være omfattet af økologikontrol. Fødevareenhedens 

tilsynsførende har adgang til at udføre økologikontrol på sådanne lokaliteter fx ved prøveudtagning eller 

anden fysisk kontrol. 

Opsplitning på toldoplag - Delkontrolattester  

Hvis en sending ønskes opsplittet inden frigivelse til fri omsætning, skal importøren for hver delsending 

danne en delkontrolattest, som skal underskrives af Fødevarestyrelsen i TRACES med digitalt E-segl, 

svarende til den i bilag 4 og følge bestemmelserne i artikel 7, stk. 3-5 af Kommissionens delegerede 

forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021.  

Dvs. forudsætningen for at kunne opsplitte en sending i delsendinger er, at kontrolattesten for den 

oprindelige samlede sending er verificeret og påtegnet af Fødevarestyrelsen i TRACES, jf. procedurerne i 

artikel 7, stk. 3-5.  

Delkontrolattesterne kan genereres af importøren i TRACES og skal godkendes og påtegnes af 

Fødevarestyrelsen i TRACES.  

I den oprindelige kontrolattest i TRACES angives af importøren i rubrik 24, at sendingen skal overgå til fri 

omsætning i delsendinger. Fødevarestyrelsen skal derefter godkende kontrolattesten i TRACES, hvorved der 

nu er dannet grundlag for at danne delkontrolattester. Importøren kan nu oprette delkontrolattester i 

TRACES ved at klikke på delkontrolattest i menuen til højre fra kontrolattesten.  

Delkontrolattesterne, der genereres i TRACES er for udfyldt efter det grundlag (den oprindelige 

kontrolattest). For hver delkontrolattest indsendes en forhåndsanmeldelse (se bilag 2) med 

delkontrolattestens nummer (TRACES tildeler nummeret automatisk). Forhåndsanmeldelsens online 

formular sender anmeldelsen direkte til Fødevarestyrelsen Aarhus: 21@fvst.dk. Fødevarestyrelsen verificerer 

og underskriver delkontrolattesterne i rubrik 12 i TRACES.  

I forbindelse med fraførsel af delsendingen fra toldoplaget verificerer toldmyndighederne jf. artikel 9 af 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021, at betingelserne for at overgå til 

fri omsætning som økologisk er opfyldt. Husk at oplyse delkontrolattestens nummer i toldangivelsen. 

Første modtager af delsendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde rubrik 13 i delkontrolattesten i 

TRACES.  

Opbevaringspligt af originale delkontrolattester  

For alle delsendinger skal der kunne findes gyldige af Fødevarestyrelsen godkendte delkontrolattester i 

TRACES. Første modtager er ansvarlig for, at den originale delkontrolattest opbevares sådan, at den i mindst 

fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Dette gælder især for de fysiske papir 

delkontrolattester der er underskrevet og stemplet før 1. januar 2022, hvorefter der anvendes digital juridisk 

gyldig underskrift i TRACES af Fødevarestyrelsen. Delkontrolattester der alene findes i elektronisk form i 

TRACES, skal kunne fremlægges eller vises for Fødevarestyrelsen.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj
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3. Import fra tredjelande uden for EU  

Importmuligheder for økologi til EU  

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021, bilag I og II definerer 

importmulighederne for økologiske produkter fra tredjelande til EU.  

Bilag I omfatter godkendte tredjelande, og bilag II omfatter godkendte kontrolorganer i tredjelande.  

Vær opmærksom på at bilag II supplerer importmulighederne for bilag I landene. Fx er bestemte 

kontrolorganer i Argentina under bilag I godkendt til specifikke produktkategorier fx A, B, D, F. Men dette 

kan suppleres af at enkelte andre kontrolorganer anført i bilag II fx også er godkendt til at certificere 

produktkategori C i Argentina.  

Derudover har EU-Kommissionen foreløbig indgået handelsaftaler på økologiområdet med Chile, Schweiz 

og Storbritannien. Importbetingelser fremgår alene af handelsaftalerne og kan ses på EU-Kommissionens 

hjemmesides link indsættes (fra årsskiftet til 2022). Frem mod udgangen af 2026 vil EU-Kommissionen 

indgå flere af disse handelsaftaler og denne liste vil således blive udvidet. Bilag II ophører med 31. december 

2026 og derefter blive erstattet af handelsaftalerne. 

Importmulighederne er således helt ens i EU, og dette afspejles i TRACES, der holdes opdateret af EU-

Kommissionen ift. gældende bilag I og II i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 

16. december 2021. TRACES vil også indbefatte importmulighederne i handelsaftalerne. Samlet kan der kun 

udstedes kontrolattester i TRACES systemet der afspejler hvad der er godkendt at importere til EU som 

økologi via bilag I og II samt handelsaftalerne. 

De specifikke produktkategorier fra A – F fremgår af bilag I1 i Kommissionens gennemførelsesforordning 

(EU) 2021/2325 af 16. december 2021, der også definerer produktkategorier (KN-koder) for de anerkendte 

tredjelande (bilag I lande).  

De konkret gældende importmuligheder kan man løbende orientere sig i via økologi-importforordningen, da 

reglerne sædvanligvist ændres flere gange årligt. Se fvst.dk ”økologilovgivning” for import.  

 

Import fra tredjelande godkendt af EU-kommissionen  

Kontrolinstanser  

Det fremgår af listen, hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk 

produceret. Det er disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der for et land er opført i listen af godkendte 

kontrolinstanser (se afsnit 3.2), der må udstede de partispecifikke kontrolattester i TRACES.  

Hvad er godkendt?  

Det fremgår endvidere af tredjelandslisten, hvilke produkt-grupper, der er omfattet af godkendelsen, 

herunder eventuelt også de produktgrupper, der ikke må importeres. Det vil f.eks. også fremgå, om produktet 

skal være dyrket i det pågældende tredjeland eller om produkter, der er importeret af tredjelandet, også er 

omfattet.  

3.2 Import af produkter certificeret af EU-godkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder  

Godkendte kontrolorganer – ækvivalens  

EU-kommissionen har ud over de anerkendte tredjelande (bilag I) også godkendt kontrolorganer i andre 

tredjelande (bilag II), der kan certificere økologiske produkter efter standarder ækvivalent til økologireglerne 

i EU. Kontrolorganerne er blevet evalueret og godkendt af EU-kommissionen i samarbejde med 

medlemslandene.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=PI_COM:Ares(2021)6050656&from=DA
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Listen over de godkendte kontrolorganer under ækvivalens-ordningen offentliggøres løbende som bilag II i 

økologi-importforordningen. Listen har i praksis samme funktion som listen over anerkendte tredjelande. 

Vær opmærksom på, at kontrolorganer i bilag II kan supplere de importmuligheder (produktkategorier) for 

anerkendte tredjelande under bilag I (se afsnit 2. Import fra tredjelande uden for EU).  

Godkendte kontrolorganer – tilsvarende garantier (identisk - ”compliance”)   

Økologiforordningens artikel 45 (1) b) og artikel 46 anfører, at import kan finde sted fra tredjelande, hvor de 

opfylder EU-reglerne identisk (”compliance”) eller på samme måde som de skal opfyldes i EU. EU-

kommissionen påbegynder i 2022 en godkendelse af kontrolorganer i tredjelande, der kan certificere 

økologiske produkter efter standarder identisk til økologireglerne i EU. Kontrolorganerne ansøger om 

godkendelse hos EU-kommissionen, og de evalueres og godkendes i samarbejde med medlemslandene. 

Listen over de godkendte kontrolorganer under identisk-ordningen vil fremgå som et bilag til  

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021. Listen forventes etableret 

i anden halvdel af 2022, og vil i praksis få samme funktion som listen over anerkendte tredjelande, og også 

løbende blive opdateret. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=PI_COM:Ares(2021)6050656&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
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3.3 Import fra tredjelande direkte til eller via andre EU-lande 

Import til et andet EU-land  

Hvis en dansk virksomhed ønsker at importere økologiske fødevarer direkte til et andet EU-land, skal det 

anmeldes til den relevante myndighed i det pågældende EU-land og landets importprocedurer skal følges. 

Myndigheden har ret til at stille supplerende krav, herunder krav om særlige importprocedurer, som de finder 

nødvendige for udførelsen af økologikontrollen i forbindelse med importen. (Se også bilag 1a, tabel om 

importdokumentation.) 

Import via et andet EU-land  

På samme måde godtager de danske myndigheder også import af produkter fra tredjelande, der rent fysisk 

modtages første gang i Danmark, men som er importeret af importører etableret i andre EU-lande. 

Forholdene vedrørende dokumenter, forhåndsanmeldelse og modtagekontrol skal muliggøre tilstrækkelig 

kontrol i Danmark.  

I sådanne tilfælde vil det være den danske virksomhed som forhandler det økologiske parti, som er ansvarlig 

for at forhåndsanmelde partiet til Fødevarestyrelsen. (Se også bilag 1a, tabel om importdokumentation.) 

Økologiske fødevarer, der er importeret efter reglerne, kan forhandles inden for EU i lighed med andre EU-

varer (samhandelsvarer). Når varerne er blevet frigivet som økologiske i EU, betragtes det ikke længere som 

import.   



 

   

Bilag 1 Skematisk fremstilling af forholdsregler ved import af økologiske fødevarer 

 

Oprindelse 

 

 

 

EU 

(samhandel) 

Anerkendte tredjelande af EU-

Kommissionen   

Øvrige tredjelande med 

godkendte kontrolorganer/-

myndigheder 

Omfattes af økologikontrol efter 

anmeldelse til fødevareenheden 

 

Ja, som grossist eller 

tilberedningsvirksomhed. 

Detailsalg af færdigpakkede varer 

undtaget. 

Ja, som importør eller første 

modtager af produkter fra 

tredjelande 

Ja, som importør eller første 

modtager af produkter fra 

tredjelande 

 

Hvert parti forhåndsanmeldes til 

fødevareenhed Aarhus - NordØst 

 

Nej Ja Ja 

Henvisninger til særlige 

økologiregler 

 

 

Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. 

november 2021 om økologiske 

fødevarer og akvakultur m.v.  

 

”Tredjelandslisten”, se bilag I i  

Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 

2021/2325 af 16. december 2021 

samt handelsaftaler jf. 

Kommissionens hjemmeside 

Listen af godkendte 

kontrolorganer og                          -

myndigheder efter ækvivalens, se 

bilag II samt bilag med identisk 

kontrol i  Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 

2021/2325 af 16. december 2021 

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. 

december 2021 med senere ændringer  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2168


 

   

Bilag 2: Forhåndsanmeldelsesskema 

 

 

Hent skemaet til forhåndsanmeldelse enten på virk.dk:   

 

https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foed

evarer 

eller på Fødevarestyrelses hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Import-af-oekologiske-foedevarer-

forhaandsanmeldelse.aspx 

 

 

 

 

 

 Sendinger til kontrol skal forhåndsanmeldes til kontrol mindst én hverdag før ankomst til 

første modtager eller hvis sendingen skal læges på toldoplag.  

 Sendinger der skal omfattes af grænsekontrol skal også anføre CHED nr. og Toldreference 

nr. i forhåndsanmeldelsen på virk.dk 

 Importøren/ ansvarlig for sendingen skal også anføre ankomstdato og tidspunkt til 

grænsekontrolkontrolstedet i TRACES i rubrik 20 

 

https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foedevarer
https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Forhaandsanmeldelse_af_import_af_oekologiske_foedevarer
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Import-af-oekologiske-foedevarer-forhaandsanmeldelse.aspx


 

   

Bilag 3a Kontrolattest for import af økologiske produkter til EU (COI) 



 

   



 

   

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Bilag 3b Kontrolattest for import af økologiske produkter til EU 

(engelsk)

 



 

   



 

   
  



 

   

 
 



 

   

Bilag 4a Delkontrolattest dansk 

 

 



 

   

 



 

   

Bilag 4b Delkontrolattest - Engelsk. 



 

   

 


