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Til landbrug 
 

 

Vejledning og information om indberetning af foder købt fra andre lande 

 

 

Hvorfor betale mængdegebyr? 

I Danmark har vi tradition for en effektiv kvalitetssikring af foderstoffer, som betyder, at 

landbrugeren kan regne med høj foderkvalitet og forbrugerne med, at fødevarerne er sikre. Kon-

trollen med kvalitetssikringen betales af erhvervet, hvor landbrugets bidrag sker via en fælles pro-

duktionsafgift. Derudover skal landmænd også betale et årligt grundgebyr og et mængdegebyr for 

det foder, der købes i andre lande. 

Mængdegebyret er pålagt de landbrugere, der køber foder i udlandet, uanset om foderet er indkøbt 

separat eller som en del af en for- eller foderblanding. Vi ligestiller derved dansk og udenlandsk 

produceret foder gebyrmæssigt, fordi producenter, handlende og importører også betaler mæng-

degebyr. 

 

Gebyret på foder købt i udlandet går til at dække Fødevarestyrelsens udgifter til at registrere, plan-

lægge, efteruddanne, opretholde beredskab og overvåge på foderområdet, altså aktiviteter der 

ikke har noget med det enkelte kontrolbesøg at gøre. 

 

For at Fødevarestyrelsen kan udregne gebyret skal landbrugere indberette mængden af indkøbte 

fodermidler, foderblandinger, tilsætningsstoffer og forblandinger fra udlandet for det foregående 

år. De indberettede mængder danner grundlag for fastsættelsen af gebyr i indeværende år. 

Mængderne skal indberettes til Fødevarestyrelsen på indberetningsskemaet (www.fvst.dk → Selv-

betjening → Blanketter → Foder – Indberetningsskema til landbrug til foder købt i udlandet). Det er 

alene foder, som landbrugeren selv har købt i udlandet, der skal indberettes, da gebyret på uden-

landsk foder, købt af dansk mellemhandler, er betalt af mellemhandleren. 

 

HVAD BETALER MAN MÆNGDEGEBYR AF?  

 

Fodermidler (herunder fodermidler i for- og foderblandinger) 

Fodermidler skal indberettes, også dem der indgår i foderblandinger eller forblandinger. 

Tabel 1 indeholder eksempler på gebyrpligtigt foder, som skal indberettes. Gebyret beregnes per 

hele 100 tons tørstof. 

 

Tabel 1: Foder, som skal indberettes 

 

Typer Gebyrpligtige fodermidler 

Fodermidler Alle, også dem der indgår i foderblandinger eller forblandinger. Undtagelser fremgår af tabel 2. 

 

Eksempler på fodermidler som skal indberettes: sojaskrå, majs, produkter af majs, fiskemel, 

fedt, fiskeolie, melasse, roepiller, foderkridt, citruskvas, rapskager, majsbærme, hørfrø, gær, 

alger, kartoffelpulp m.m. 
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Visse fodermidler undtaget for gebyr og skal derfor ikke indberettes, de fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2: Foder, som ikke skal indberettes: 

Typer  

Hvede, rug, byg, 

triticale, havre 

Produkter afledt af disse korntyper. F.eks.: kornhalm, maltspirer, mask, bærme, 

valset korn, stivelse, gluten, glutenfoder, klid, hvedekim, strømel, bygprotein,  

fodermel, skalmel, flager m.v. 

Øvrige undtagelser Råt kød 

 

 

Tilsætningsstoffer 

Alle tilsætningsstoffer skal indberettes, også de tilsætningsstoffer, der indgår i en foderblanding, i 

en forblanding eller i et fodermiddel. 

Gebyret beregnes per hele 100 kg. Gebyret bliver beregnet af totalvægten af tilsætningsstoffet, i 

den form det er EU-godkendt. 

 

Hvis du er i tvivl, om det du køber er et fodermiddel, tilsætningsstof, forblanding eller en foder-

blanding, så se afsnittet om definitioner. 

 

Er der tvivl om hvilket foder, der skal betales gebyr af i en foder- eller forblanding, kan du vedlæg-

ge deklarationen (mærkningssedlen/etiketten) sammen med indberetningsskemaet, hvorefter vi 

udregner det samlede gebyr. 

 

 

HVAD KOSTER  DET? 

 

Taksterne for betaling af mængdegebyr 2018 fremgår af nedenstående tabel. Taksten fremgår 

desuden af den gældende betalingsbekendtgørelse
1
, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjem-

meside www.fvst.dk → Selvbetjening → Lovstof → Foder - Lovstof. 

 

Kategori af foder Foder købt i udlandet 

Fodermidler, pr. 100 tons tørstof 545 kr. 

Fodermidler i foderblandinger til fisk, pr. 100 tons tørstof 272 kr. 

Fodertilsætningsstoffer, pr. 100 kg 8,38 kr. 

 

FRITAGET FOR GEBYR 

- Et årligt køb svarende til under 100 tons tørstof af fodermidler i foderblandinger eller 

          rene fodermidler 

 

- Et årligt indkøb svarende til under 100 kg rent tilsætningsstof i foderblandinger eller i ren 

form 

 

 

 

1
Bilag 1, Bekendtgørelse nr. 1762 af 29/12/2017 ændret ved BEK nr. 109 af 13/02/2018 om betaling for kon-

trol af fødevarer, foder og levende dyr. 
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STANDARD INDBERETNING  

 

Indberetningsskemaet findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk → Selvbetjening → 

Blanketter → Foder – Indberetningsskema til landbrug til foder købt i udlandet 

 

Indberetningsskemaet er udarbejdet med henblik på at simplificere indberetningen som en hjælp 

til landbruget. Derfor bruges nogle standardværdier/antagelser for fodermidler, tilsætningsstoffer, 

foderblandinger og forblandinger til at beregne mængdegebyret. Følgende antagelser ligger til 

grund for gebyrbetaling: 

- For rene fodermidler fastsættes en tørstofprocent på baggrund af standard fodermiddelta-

beller, alt efter fodertypen. 

- En standard foderblanding antages at indeholde 2 % tilsætningsstoffer, 40 % korn, 58 %  

gebyrpligtige fodermidler og at have en tørstofprocent på 86 %. 

- En mineralsk foderblanding antages at indeholde 40 % råaske, 10 % tilsætningsstoffer, 

90% fodermidler (fx. i form calciumcarbonat m.m.) samt at have en tørstofprocent på 

100%. 

- Et tilskudsfoder antages at indeholde 5 % tilsætningsstoffer og at have en tørstofprocent på 

86 %. 

- Tilsætningsstoffer har en tørstofprocent på 100 %, uanset om det er våd eller tør form, da 

vand integreret i tilsætningsstoffet ikke trækkes fra. 

- En flydende forblanding antages at indeholde 5 % tilsætningsstoffer og en tør forblanding 

antages at indeholde 80 % tilsætningsstoffer og ingen fodermidler. 

 

Hvis du mener, at det foder du importerer, afviger væsentligt fra ovenstående, kan du evt. ved-

lægge indlægssedler på det importerede foder. 

Hvis du ønsker at angive alle de præcise oplysninger for den mængde der importeres/indføres, kan 

du kontakte Fødevarestyrelsen og få tilsendt et udvidet indberetningsskema.  

 

DEFINITIONER  

 

Definitioner som bliver brugt i denne vejledning:  

 

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

mælkeerstatninger, diætetisk tilskudsfoder, mineralblokke og frøblandinger. En foderblan-

ding består af mindst 2 fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer/forblandinger. 

 

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

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

og pastaprodukter, valle, vallepulver. Du kan finde udkastet til dansk udgave af fodermid-

delfortegnelsen på EU's hjemmeside
2
. 

 

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

sætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer. 

 

 
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0025:0065:DA:PDF 

http://www.fvst.dk/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A159%3A0025%3A0065%3ADA%3APDF
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For yderligere information, kontakt venligst: 

Tlf.: 72 27 69 00 

E-mail: Indtaegter@fvst.dk 
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