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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. 

 

Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af 

denne vejledning. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes 

digitale postkasse, med information og tidsfrist for den årlige indberetning.  

 

I indberetningen skal der tages stilling til, om virksomheden har solgt gebyrpligtigt foder, og derfor 

skal indberette mængder. På Indberetningsportalen kan du finde hjælp i  som findes ud for hver 

overskrift.   

 

Virksomhederne skal logge på indberetningsportalen inden for tidsfristen for at ansøge om reduce-

ret grundgebyr. 

 

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

strering, skal virksomheden rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. 

 

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 kr.: 1.197,00 

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

 

 Mængdegebyr:  

Virksomheden skal betale et gebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges 

på et år. Der betales kun mængegebyr af det foder, der er solgt, og ikke af det foder virk-

somheden evt. har på lager. Virksomheden betaler for hver hele 100 tons fodermidler (uden 

vand) og for hver hele 100 kg tilsætningsstoffer, som er solgt i 2020. Virksomheder, der har 

solgt mindre end 100 tons fodermidler eller 100 kg tilsætningsstoffer, skal også indberette, 

men vil ikke blive opkrævet mængdegebyr.  

 

 

                                           
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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Mængdegebyr 2021 

 Solgt inden for EU  

inkl. DK 

Solgt til 3. lande 

Fodermidler 

pr. 100 tons tørstof 
492,00 kr. 216,00 kr. 

Fodermidler ved produktion 

af foderblandinger til fisk 

pr. 100 tons tørstof 

246,00 kr. 163,00 kr. 

Tilsætningsstoffer 

pr. 100 kg 
7,55 kr. 4,88 kr. 

 

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. 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-genindfoersel-af-foder.aspx
http://bit.ly/Indberetning
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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   

 

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. Muligheder for reduktion/rabat 

Her er beskrevet hvilke muligheder, der er for at få rabat på grundgebyret og mængdegebyret.  

 

Reduktion ved indført kvalitetsstyring 

Virksomheder med effektiv kvalitetsstyring får 5 % reduktion på mængdegebyret: 

 

Foderkontrolobjekter, der har reduceret frekvens jf. kontrolfrekvensvejledningens definition, opnår 

en 5 % reduktion af mængdeafgiften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer jf. § 54 stk. 1 i 

Betalingsbekendtgørelsen. 

 

Kontrolobjekter med standardfrekvens 1 eller mere opnår reduceret frekvens når kontrolobjektets 

seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger og samtlige kontrolrapporter gældende for de 

seneste 12 måneder er uden anmærkninger.  

 

Alle kontrolresultater, der gives på en kontrolrapport, indgår i niveauberegningen. Dog er det kun 

kontrolrapporter givet efter 1. januar 2014, der indgår i beregningsgrundlaget. Som en overgangs-

ordning er virksomheder, der ultimo 2013 var placeret på trappeplacering 30 og 50, blevet indpla-

ceret på reduceret frekvens pr. 1. januar 2014. 

 

Kontrolobjekter med kontrolfrekvens lavere end 1 kan også opnå en 5 % reduktion af mængdeaf-

giften på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, selvom de ikke kan få reduceret kontrolfrekvens. 

Det sker efter samme beregningsregler som ovenfor. 

 

Regelefterlevelsen opgøres pr. årsskiftet. 

 

  



6 

 

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”.  

 

 
 

 

 

 

Reduktion af mængdegebyret (bestemt ud fra foderets værdi) 

Du kan ansøge om reduceret mængdegebyr, når du indberetter fodermængder på Indberetning-

sportalen. Se afsnit 10.4.  

 

Reduktion i forbindelse med genindførsel  

Mængdegebyret bliver reduceret ved indkøb af foder fra andre EU-lande og 3. lande - hvor der 

tidligere er betalt mængdegebyr af foderet i Danmark.  

Hvis der tidligere er betalt mængdegebyr af fodermidlerne/ tilsætningsstofferne, skal der ved indkøb 

af det samme foder til Danmark kun betales for forskellen. Ansøgningen sendes inden for de tidsfri-

ster der er givet for ”Indberetning af foder 2021”. Virksomheden skal kunne indsende sikker identi-

fikation af foderet og dokumentere tidligere betaling af mængdegebyr.  

Ansøgningsskemaet finder du her: Foder – Ansøgning til genindførsel  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Foder-Ansoegning-til-genindfoersel.aspx
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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. 

 

Mængdegebyr 1. år  

 Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes sva-

rende til, hvad der forventes af salg i hele dette år. Mængderne skal dække perioden fra 

virksomhedens registreringspligtige tidspunkt til 31. december. 

 

Mængdegebyr 2. år 

 Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes. 

Mængderne skal dække perioden 1. januar til 31. december og datagrundlaget fra 1. år skal 

tages med i betragtningen. 

 

Mængdegebyr 3. år og fremover 

 Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne være virksomhedens fakti-

ske tal fra sidste år (kalenderår). 
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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. 

 

Mængdegebyr 

 Derimod skal der kun indberettes mængdegebyr for den del af kalenderåret, hvor virksom-

heden har haft foderaktiviteter som kræver indberetning. 

 

 Hvis virksomheden ophører senere på året, og der er betalt fuldt mængdegebyr, kan dele af 

mængdegebyret refunderes. Der skal kun betales mængdegebyr af den mængde som faktisk 

er produceret i år. 

 

 Overdrages virksomheden i år til anden virksomhed, og aktiviteten med foder fortsætter, 

refunderes mængdegebyret ikke til den virksomhed som lukker. Den nye fodervirksomhed 

skal ikke betale mængdegebyr, da dette er betalt af den tidligere virksomhed. 

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. Definitioner 

Definitioner, som bliver brugt i denne vejledning: 

 

 3. lande: Alle lande uden for EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområdet menes: 

EU medlemslande, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Færøerne og Grønland.  

 

 EU-lande: Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, Irland, Danmark, 

Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen, 

Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta, Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien.  

 

 Foderblandinger er f.eks. fuldfoder, tilskudsfoder, mineralske foderblandinger, sliksten, mæl-

keerstatninger, diætetisk tilskudsfoder, mineralblokke og frøblandinger. En foderblanding be-

står af mindst 2 fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer/forblandinger. 

 

 Fodermidler er f.eks. korn, sojaskrå, fiskemel, fjermel, fiskeolie, melasse, roepiller, kridt, salt, 

citruskvas, rapskager, majsbærme, grøntpiller, hørfrø, gær, alger, kartoffelpulp, bageri- og 

pastaprodukter, valle og vallepulver. Du kan finde EU´s fortegnelse over fodermidler: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0068&rid=2 

Bemærk listen er en ikke udtømmende liste. 

 

 Forblandinger er blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætnings-

stoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer. 

 

 Salg er med eller uden vederlag, hvilket betyder, at det er med eller uden penge. 

 

 Slutbrugeren er den, der fodrer – typisk et landbrug eller en rideskole.  

 

Tilsætningsstoffer er f.eks. sporstoffer som kobber, zink og jern, vitaminer, enzymer, mikroorga-

nismer, bindestoffer, ensileringstilsætningsstoffer, aminosyrer, urea, og farvestoffer. Tilsætnings-

stoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som 

ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen.  

Se alle godkendte tilsætningsstoffer i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætnings-

stoffer:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstof-

omr%C3%A5det-.aspx 

 

 

Øvrige oplysninger om fodermidler og tilsætningsstoffer kan findes i Fodervejledningen: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/de-

fault.aspx 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0068&rid=2
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx
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10. Undtagelser 

Der skal ikke betales mængdegebyr af vand i fodermidler. Indholdet af vand skal derfor trækkes fra. 

Se eksempel på udregning af tørstofprocent for flere fodermidler i afsnit 10.5.  

 

For tilsætningsstoffer betales gebyret af tilsætningsstoffet i den form, det er beskrevet i EU’s god-

kendelse. Hvis stoffet er godkendt med et vist vandindhold, er det den samlede vægt, der indberet-

tes. Hvis der er tilsat fodermidler og/eller vand til de godkendte tilsætningsstoffer, skal fodermidlet 

og vandet trækkes fra.  

 

Følgende fodermidler er undtaget fra betaling af mængdegebyr og skal ikke indberettes:  

 

 Byg, hvede, havre, rug og triticale  

 Forarbejdede produkter af byg, hvede, havre, rug og triticale. Forarbejdede produkter om-

fatter blandt andet halm og mask 

 Ferske og frosne animalske biprodukter som fx kød, blod og afskær. Hermed menes alt råt 

materiale fra dyr, som skal anvendes til foder til dyr.  

 

10.1 Generelt om mængdegebyr 

Virksomheden skal betale et mængdegebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges 

på et år. Indberetningen for fodermidler og for tilsætningsstoffer sker på to forskellige måder, se 

afsnit 10.2 for fodermidler og afsnit 10.3 for tilsætningsstoffer. 

 

Virksomheden skal indberette tal, som bruges til udregning af mængdegebyr. Virksomheden skal 

selv lægge de relevante tal sammen, som skal indberettes i de forskellige felter i indberetningen. 

 

Indberetningen er fortrykt med virksomhedens navn og adresse på virksomhedens afdeling/sted. 

Hvis der er ændringer til de fortrykte navne og adresser, skal virksomheden rette henvendelse til 

Fødevarestyrelsen: www.fvst.dk/kontakt Vælg: Virksomhed – Spørg om – Spørg om andet 

 

10.2 Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk 

De mængder, der skal indberettes, er fra 2020. Gebyrbetalingen i 2021 sker altså på baggrund af 

salgstallene i 2020. For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5.  

 

Indberetning af solgte fodermidler  

 

Ved salg af fodermidler skal du indberette og betale mængdegebyr af følgende: 

 

 Hvis virksomheden sælger fodermidler til slutbruger i DK, skal det indberettes  

 Hvis virksomheden sælger fodermidler til andre EU-lande og 3. lande (lande uden for EU), 

skal det indberettes  

 Hvis virksomheden producerer foderblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte fo-

derblandinger indberettes 

 Hvis virksomheden producerer forblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte for-

blandinger indberettes 

 Hvis virksomheden indkøber foderblandingerne og forblandingerne fra andre EU-lande eller 

fra 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af fodermidlerne indberettes  

 

http://www.fvst.dk/kontakt
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10.3 Indberetning af tilsætningsstoffer 

De mængder, der skal indberettes, er fra 2020. Gebyrbetalingen i 2021 sker altså på baggrund af 

salgstallene i 2020. For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 5 og 6. 

 

Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU3. Det er kun, hvis der er tilsat 

vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen.  

 

I følgende situationer skal virksomheden indberette og betale mængdegebyr af tilsætningsstoffer: 

 

 Hvis virksomheden producerer tilsætningsstoffer, skal salget af hele den producerede 

mængde af tilsætningsstofferne indberettes. 

 Hvis virksomheden indkøber tilsætningsstoffer fra andre EU-lande eller 3. lande, og sælger 

dem videre, skal den solgte mængde indberettes.  

 Hvis virksomheden indkøber foderblandinger, forblandinger eller fodermidler fra andre EU-

lande eller 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer ind-

berettes. Fremgår indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer ikke af mærkningen på foderblan-

dingerne eller fodermidlerne, kan virksomheden indberette 2 % af det samlede foder som 

indholdet af tilsætningsstoffer.   

 

10.4 Reduceret mængdegebyr 

Virksomheder, der kan sandsynliggøre, at mængdegebyret udgør en så stor andel af foderets mar-

kedsværdi, at det virker væsentligt konkurrenceforvridende, kan ansøge om reduceret mængdege-

byr. 

 

Hvis gebyret, på et fodermiddel eller på et godkendt tilsætningsstof, overstiger 2 % af produktets 

salgsværdi, vil Fødevarestyrelsen opfatte gebyret som konkurrenceforvridende og reducere mæng-

degebyr vil blive beregnet efter tabellen nedenfor.  

 

Ved salgsværdien forstås den gennemsnitlige salgsværdig pr. vægtenhed uden distributionsomkost-

ninger.  

 

Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2020 på Indberetningsportalen under:  

Samlede indberetninger – Samlet pris - Sæt flueben i: Særlig rabat. 

Du skal skrive i bemærkningsfeltet: Angiv årsag.  

Skriv i feltet: Ansøgning om reduceret mængdegebyr 2021 

Oplys salgsværdien af virksomhedens indberettede, solgte fodermængder.  

Virksomheden skal kunne indsende dokumentation, i form af faktura, for salgsværdien af foderet, 

såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. 

 

Hvis din ansøgning godkendes, vil virksomheden modtage en faktura med rabat. 

 

Reduktionen af mængdegebyret bliver beregnet ud fra den model, som fremgår af nedenstående 

tabel. Se de ordinære takster i afsnit 2. Modellen er revideret pr. 1. marts 2018.  

Procentvis reduktion af mængdegebyret afhængig af salgsværdien. 

                                           
3 EU-kommissionens register over godkendte tilsætningsstoffer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
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Mængdegebyrets størrelse i forhold til salgsværdien  

 

Reduktion af mængdegebyret 

Gebyr udgør fra 2% til og med 3% 50% 

Gebyr udgør fra 3% til og med 5% 70% 

Gebyr udgør fra 5% til og med 6% 80% 

Gebyr udgør fra 6% til og med 8% 85% 

Gebyr udgør fra 8% til og med 14% 88% 

Gebyr udgør fra 14% til og med 16% 91% 

Gebyr udgør mere end 16% 94% 

 

 

Nedenstående eksempel er kun for at illustrere modellen. Du skal angive mængden og salgsværdien 

af foder solgt i 2020 på Indberetningsportalen og sætte flueben i: Særlig rabat.  

 

Eksempel:  

En fodervirksomhed sælger 1.000 tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 90%. Værdien 

(salgsprisen) af det solgte fodermiddel er 70.000 kr.   

 

Da der betales gebyr pr. 100 tons tørstof, skal der betales gebyr af 9 enheder. (1000 tons x 90% = 

900 tons tørstof, omregnet til enheder: 900/100 = 9 enheder) 

 

Gebyr ved ordinær takst:  9 enheder x 492,00 kr.  = 4.428,00 kr. 

Gebyret udgør:   (4.428,00 kr./ 70.000 kr.) x 100 %  = 6,3% af salgsværdien  

 

 

Dette betyder, at mængdegebyret overstiger 2% af produktets salgsværdi. Virksomheden er derfor 

berettiget til reduktion, og kan ansøge om reduceret mængdegebyr.  

 

Mængdegebyret ligger i den kategori, der udgør fra 6% til 8% af salgsværdien. I henhold til tabel-

len får virksomheden derfor 85% reduktion, og skal betale mængdegebyr svarende til 15% af antal 

enheder. 

 

15% af 9 enheder ≈ 1,35 enhed, som nedrundes til 1 enhed. 

På fakturaen betales for 1 enhed á 492 kr. 
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10.5 Beregning af vægtede tørstofprocent 

 

Hvis du har flere forskellige produkter i samme kategori (i samme skema), der skal betales gebyr 

af, skal du lægge produkternes vægt sammen. Herefter skal du beregne det vægtede tørstofind-

hold i procent. Det svarer til gennemsnittet af tørstofindholdet i alle de indberettede produkter.  

 

Eksempel 

En virksomhed sælger to forskellige fodermidler med forskellig tørstofprocent til slutbrugere i DK;   

 

4.000 tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 86% og 10.000 tons af et fodermiddel med 

en tørstofprocent på 70 % 

 

   4.000 tons fodermiddel med en tørstofprocent på 86% = 3.440 tons tørstof 

+ 10.000 tons fodermidler med en tørstofprocent på 70% = 7.000 tons tørstof 

= 14.000 tons gebyrpligtige fodermidler(A2) med i alt      = 10.440 tons tørstof (C2) 

 

Den vægtede tørstofprocent beregnes som:  

 

B2 = C2/A2 X 100 = (10.440/14.000) X 100 = 74,5 %                                                                                             

 

 

Så kommer det til at se ud på følgende måde i indberetningsskemaet 

 

 

  
 

Solgt til DK og EU 

 

Solgt til 3. lande 

Gebyrpligtige fodermidler  A2                         14.000  tons 
 
D2                                               tons 

Tørstofprocent  B2                             74,5     %                                                                                          
 
E2                                                  %                                                                                                               

Total mængde, tørstof C2                         10.440  tons 
 
F2                                               tons 
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11. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 

11.1. FAQ vedr. mængder 

 

Spørgsmål 1: Hvorfor skal jeg gå på indberetningsportalen? 

Svar: Alle registrerede/godkendte fodervirksomheder, som enten producerer eller handler med fo-

der, skal logge sig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder.  

Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selvom du ikke har fodermængder til indberet-

ning. 
 

Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. 

I indberetningsportalen skal du angive, hvilke aktiviteter din virksomhed har, og eventuelt indberette 

gebyrpligtige mængder efter den beskrevne model for fodermidler og tilsætningsstoffer. Du har mu-

lighed for at ansøge om reduceret grundgebyr.   

 

Spørgsmål 2: Hvis jeg importerer fodermidler, fx sojaskrå og fedt, og sælger det til en 

grossist/producent i Danmark, skal jeg så indberette og betale?  

Svar: Nej, når du sælger fodermidler til andre fodervirksomheder, skal du ikke indberette og betale 

mængdegebyr. Du skal logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til 

indberetning. 

 

Spørgsmål 3: Jeg sælger fodermidler til en landmand og til en privat, skal jeg så indbe-

rette? 

Svar: Ja, du skal indberette og betale mængdegebyr af de rene fodermidler, som du sælger til slut-

bruger, fx landbrug og private. 

 

Spørgsmål 4: Jeg er forhandler, skal jeg så indberette og betale mængdegebyr af foder-

blandinger fx til kaniner, høns, får, svin mv., som jeg sælger til private og landbrug? 

Svar: Nej, når du er forhandler og kun køber de færdige blandinger i Danmark, skal du ikke indbe-

rette og dermed heller ikke betale mængdegebyr af de foderblandinger, du sælger. 

 

Spørgsmål 5: Skal jeg betale mængdegebyr af mask? 

Svar: Nej. Der er ikke mængdegebyr på produkter af byg, hvede, havre, rug eller triticale og dermed 

ikke mask. 

 

Spørgsmål 6: Jeg køber skummetmælkspulver uden for Danmark og sælger det direkte 

videre i udlandet. Skummetmælkspulveret har aldrig været i Danmark. Skal jeg betale 

mængdegebyr? 

Svar: Nej, du skal ikke betale mængdegebyr, men du skal være registreret og betale ansøgnings- 

og grundgebyr. 

 

Spørgsmål 7: Skal jeg betale af de indkøbte foderblandinger og forblandinger eller af de 

solgte? 

Svar: Det er den mængde, du har indkøbt fra andre lande (både EU- og 3.lande) og solgt videre, 

som du skal indberette og betale gebyr af. Du skal ikke betale mængdegebyr af det foder, du har 

indkøbt fra andre lande og endnu ikke har solgt. Du skal både indberette de indkøbte fodermidler og 

de indkøbte tilsætningsstoffer. 
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Spørgsmål 8: Jeg importerer foderblandinger til selskabsdyr, (fx til hunde og katte, fra 

U.S.A.) Jeg sælger foderet videre til andre virksomheder. Hvad skal jeg betale?  

Svar: Foderblandingen består af en blanding af fodermidler og tilsætningsstoffer. Du skal indberette 

de fodermidler, som der er i foderblandingen med undtagelse af byg, hvede, havre, rug eller triticale 

og råt kød. Du skal også indberette tilsætningsstofferne. Hvis du ikke kender det eksakte indhold af 

de tilsatte tilsætningsstoffer, kan du angive 2 % af foderblandingen som tilsætningsstoffer.  

 

Spørgsmål 9: Jeg har indberettet forkert, kan jeg ændre min indberetning? 

Svar: Hvis du har indrettet forkert, kan du sende en mail til indtaegter@fvst.dk. Du skal kunne 

dokumentere, at din indberetning er korrekt, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. 

  

Spørgsmål 10: Hvordan ved jeg, om jeg sælger et fodermiddel, fodertilsætningsstof eller 

en forblanding? 

Svar: Det skal stå på mærkningen. Hvis ikke det fremgår, må du rette henvendelse til sælger for at 

få oplyst, hvilket foder det er. På mærkninger til hundekiks skal det også fremgå, hvilket slags foder 

det er, fx ”foderblanding”. 

 

Spørgsmål 11: Vi har et foderforsyningsselskab, hvordan skal vi betale mængdegebyr? 

Svar: I skal betragte jer som en almindelig virksomhed og følge indberetningen for fodermidler og 

tilsætningsstoffer. 

 

Spørgsmål 12: Jeg er agent, og har et lager med foderblandinger i Danmark. Fakturaen 

kommer fra Norge direkte til landmanden i Danmark. Hvad skal jeg indberette? 

Svar: Du skal kun betale ansøgningsgebyr og grundgebyr for lageret. Du skal ikke betale mængde-

gebyr for foderblandingerne, da du er agent og ikke selv sælger foderet. 

 

Spørgsmål 13: Vi er en fodervirksomhed, hvor vores bogholderi er flyttet til udlandet. Skal 

vi betale mængdegebyr? 

Svar: Ja, hvis virksomheden findes i DK, skal du indberette og betale mængdegebyr. 

 

Spørgsmål 14: Hvorfor skal jeg indberette tal fra sidste år og betale i år? 

Svar: Der skal være et fast datagrundlag både til indberetning og til kontrol. Indberetning og betaling 

af mængdegebyrer fra sidste år udløser betaling for de omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i 

forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen m.m. i år.  

 

Spørgsmål 15: Jeg producerer foderblandinger og forblandinger, hvad skal jeg indberette? 

Svar: Du skal indberette de fodermidler, der bliver anvendt i de blandinger som er solgt, men du 

skal ikke indberette, hvilke tilsætningsstoffer du tilsætter. Det er den, der producerer eller indkøber 

fodertilsætningsstoffet fra andre lande, der betaler gebyret for dette. Du skal huske kun at angive 

den del af produktionen, der er solgt sidste år. 

 

Spørgsmål 16: Hvorfor skal jeg oplyse tørstofprocent i fodermidlerne og ikke vandindhol-

det i tilsætningsstofferne? 

Svar: Et fodermiddel vil typisk have et vist vandindhold (ofte omkring 14%). Dette kan skrives ind i 

skemaerne, og vil blive trukket fra den samlede vægt. Vand, som er en integreret del af et godkendt 

fodertilsætningsstof, bliver betragtet som en del af fodertilsætningsstoffet og kan ikke trækkes fra. 

 

mailto:indtaegter@fvst.dk
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Spørgsmål 17: Skal jeg indberette de fodermidler, jeg sælger til dem, der laver foderblan-

dinger til fisk? 

Svar: Nej, det er kun salg til slutbruger, til andre EU-lande og 3. lande, der skal indberettes. 

 

Spørgsmål 18: Vi producerer forsøgsfoder, skal vi indberette mængder? 

Svar: Ja, forsøgsfoder skal indberettes som alt andet foder. 

 

11.2. FAQ vedr. reduceret grundgebyr 

 

Spørgsmål 1: Jeg har ingen mængder til indberetning, men har en indtjening på foder 

med handel af foderblandinger, som overstiger 50.000 kr., kan jeg så få reduceret 

grundgebyr? 

Svar: Nej, selvom salget af foderblandingerne ikke er indberetningspligtigt indgår indtægterne for 

disse i vurderingen af reduceret grundgebyr. 

 

Spørgsmål 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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. 

 

 

 

 


