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1. Indledning  

Virksomheder, der er registreret efter foderhygiejneforordningen1, er underlagt Fødevarestyrelsens 

kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol og administration af 

foderlovgivning, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af:  

Et ansøgningsgebyr, et årligt grundgebyr pr. afdeling/sted, der er registreret/godkendt, mængdege-

byr, og timebetaling2. 

 

Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, 

med information og tidsfrist for den årlige indberetning.  

 

Virksomhederne skal logge på indberetningsportalen inden for tidsfristen for at ansøge om reduceret 

grundgebyr. Virksomhederne skal ikke indberette mængder. 

 

Hvis der er ændringer til virksomhedens stamdata, eller virksomheden ønsker at afmelde sin regi-

strering, skal virksomheden rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. 

 

På Indberetningsportalen kan du finde hjælp ved at trykke på dette ikon  som findes ud fra hver 

overskrift.   

 

2. Hvad skal virksomheden betale 

 Årligt grundgebyr: Hver afdeling/sted, der er registreret/godkendt som fodervirksomhed, 

skal betale et årligt grundgebyr. Grundgebyret dækker registrering fra 1. januar til 31. de-

cember. For fodervirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det 

forudgående kalenderår ikke overstiger 50.000 kr. (uden moms), betales et reduceret grund-

gebyr. 

 

 Årligt grundgebyr for lagre kr.: 1.197,00 

 Årligt grundgebyr for transportører kr.: 920,00 

 Årligt grundgebyr for lagre med en indtægt på under 50.000 kr.: 116,00 

 Årligt grundgebyr for transportører med en indtægt på under 50.000 kr.: 133,00 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. 

Senest ændret ved EU nr. 2015/1905 af 22. oktober 2015 
2 Bekendtgørelse nr. 2272 af 29/12/2020 

https://betaling.foedevarestyrelsen.dk/Indberetning/Documents/Vejledning%20Transportører%20og%20lagre%20af%20foder%202017.pdf
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3. Sådan indberetter du 

 

Anbefalet browser: Google Chrome - Hvis indberetningssiden melder fejl tryk på ”Ctrl” + ”F5”. 

 

 Genvej til foderindberetning: Link til foderindberetning eller http://bit.ly/Indberetning 

 Log på med: NemID for virksomhed 

 
 

Efter login finder du selve indberetningen, som er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. 
 

 

Indberetning af foder 

Oversigten viser foderstofvirksomhedens registreringer for hver afdeling/sted med P-nummer. Du 

skal indberette for hver afdeling/P-nummer.  

 

De øverste fire filtre viser den åbne indberetningsperiode. Her skal du ikke foretage dig noget.  

 

Tryk på: ”Vis” ud for det P-nummer, som skal indberettes. 

 

 
 

 

Indberetning for 2021 åbnes for det valgte P-nummer. Tryk ”Næste” for at komme til næste side 

eller brug oversigten til venstre. Det er ikke muligt at skrive i grå felter. Du kan få hjælp ved at 

trykke på dette ikon   

 

 

Link%20til%20foderindberetning
http://bit.ly/Indberetning
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Indberetningen afsluttes ved at trykke på ”Indsend”. Du kan herefter vælge at gå tilbage til 

oversigten for at indberette for flere P-numre eller at gå til betaling. Du kan vælge at betale med 

betalingskort eller få tilsendt en faktura. 

 

 

 

4. Reduktion af det årlige grundgebyr 

 

En fodervirksomhed kan ansøge om reduceret årligt grundgebyr, når fodervirksomhedens CVR-

nummers indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke over-

stiger 50.000 kr. Der kan ikke ansøges om reduceret grundgebyr pr. afdeling/P-nummer, når fo-

dervirksomhedens indtægt ved salg og håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår 

overstiger 50.000 kr. Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, når du indberetter på Indberet-

ningsportalen. 

 

 

Ansøg om reduceret grundgebyr ved at flytte prikken til ”ja” i fanen ”Grundgebyr”.  
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5. Nye virksomheder  

Grundgebyr 

 Grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår de er registreret på året, og udgør 

et fast beløb. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været 

registreret. 

 

Reduceret grundgebyr 1. år 

 Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten fra 

registreringstidspunktet til 31. december. 

 

Reduceret grundgebyr 2. år 

 Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten for 

hele året. 

 

Reduceret grundgebyr 3. år og fremover 

 Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du lægge sidste kalender-

års tal til grund for din ansøgning. 

6. Ophør 

Ophør 

 Meddelelse om virksomhedens ophør skal indberettes via Fødevarestyrelsens 

kontaktformular www.fvst.dk/kontakt Vælg: ”Virksomhed” – ”Opstart, ændringer eller ophør” 

– ”Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning 
eller ophør”. 

 

Grundgebyr 

 Grundgebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret i en del af året. 

Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret i 

år. 

7. Kontrol 

Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan evt. korrigeres 

mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der 

ikke indberetter.  

8. Betaling 

På baggrund af indberetningen sender Fødevarestyrelsen en faktura på grundgebyr og fodermæng-

der. 

 

Virksomheden skal betale de fakturer som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling vil 

beløbet blive overdraget til Gældsstyrelsen, som derefter vil stå for opkrævningen. Henvendelser 

angående betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalings-

fristen, også selvom virksomheden har rettet henvendelse angående fakturaen.  

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Kontaktformularen.aspx
http://www.fvst.dk/kontakt
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Opstart_eller_aendre_fodervirksomhed
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Opstart_eller_aendre_fodervirksomhed
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9. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 

 

Spørgsmål 1: Kan jeg søge om reduceret grundgebyr på baggrund af mit overskud? 

Svar: Nej, det er dit salg dokumenteret ved fakturaer, der er afgørende, og ikke dit reelle overskud 

på forretningen med foder. 

 

Spørgsmål 2: Jeg kører ikke med foder, kun med hunde- og kattemad, kan jeg så søge om 

reduceret grundgebyr? 

Svar: Hunde- og kattemad er også foder, så hvis dit salg overstiger 50.000 kr. kan du ikke få redu-

ceret grundgebyr. 

 

Spørgsmål 3: Jeg kører kun med korn, men ved ikke hvad kornet bliver brugt til. Kan jeg 

søge reduceret grundgebyr? 

Svar: Kørsel med korn til foder kræver registrering, og hvis din indtægt er under 50.000 kr. årligt, 

kan du få reduceret grundgebyr.  

 

Spørgsmål 4: Skal jeg regne indtægten af kørsel af korn med, som indtægt, når jeg søger 

om reduceret grundgebyr? 

Svar: Ja, kørsel af korn til foder er med i betragtningen, om du kan få reduceret grundgebyr. 

 

Spørgsmål 5: Jeg er en ny virksomhed. Kan jeg søge om reduceret grundgebyr? 

Svar: Ja, hvis din indtægt med salg eller håndtering af foderstoffer er mindre end 50.000 kr. årligt. 

I den elektroniske indberetning, kan du ansøge om reduceret grundgebyr. Hvis du er registreret 

sidste år eller i år, skal du selv skønne din indtægt uden moms, og lægge den til grund for evt. an-

søgning om reduceret grundgebyr. 


