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ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK 

FODERSTOFVIRKSOMHED 
Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller 

eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske produktionsmetode 

    
Aut.nr.:       

Sagsnr.:       
 
I skal udfylde alle punkter i skemaet. Hvis et eller flere punkter ikke er relevante for virksomheden, 
skal I skrive en kort begrundelse herfor. (Vi beder jer læse ”Vejledning om økologi til jordbrugets 
forsyningsvirksomheder mv.” og vejledningen i at udfylde skemaet, inden I udfylder skemaet). 

 

1. Generelle oplysninger om virksomheden 
a) Virksomhedens/driftsenhedens navn:       
 

Bogholderiadresse:  Hovedvirksomhed: 

Adresse:       Adresse:       

Postnr. og by:       Postnr. og by:       

Telefon:       Telefon:       

Mobil:       Mobil:       

Telefax:       Telefax:       

Kontaktperson:       Kontaktperson:       

E-mail:       E-mail:       

b) CVR-nummer:       b) CVR-nummer:       

c) P-nr.:       c) P-nr.:       

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       

Produktions- eller lageradresser: 
 

Adresse:       Adresse:       

Postnr. og by:       Postnr. og by:       

Telefon:       Telefon:       

Mobil:       Mobil:       

Telefax:       Telefax:       

Driftsansvarlig:       Driftsansvarlig:       

E-mail:       E-mail:       

c) P-nr.:       c) P-nr.:       

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       

Adresse:       Adresse:       

Postnr. og by:       Postnr. og by:       

Telefon:       Telefon:       

Mobil:       Mobil:       

Telefax:       Telefax:       

Driftsansvarlig:       Driftsansvarlig:       

E-mail:       E-mail:       

c) P-nr.:       c) P-nr.:       

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:       

 
2. Ansøgning 
Ny ansøgning:  Ændring af autorisation:  

 
Vores behandling af ansøgningen forudsætter, at I besvarer alle punkter, der er relevante for 
virksomheden/driftsenheden. Hvis et eller flere punkter ikke er relevante for virksomheden/ 
driftsenheden, skal I begrunde det.  
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3. Produktionsform: (sæt kryds) 

Separat fabrik:  Separat produktionsline:  Tidsmæssig adskilt:  

 

4. Produkter og aktiviteter  

a) Adresse: 
Autorisationen ønskes at omfatte følgende 
økologiske produkter og aktiviteter: (afkryds) 
 
 

GMO-
risikoafgrøder 

Forventet 
størrelse af den 

økologiske 
produktion 

Sideløbend
e ikke-

økologiske 
aktiviteter 

B* P O I* S E* 

(B= Behandling, P= 
Produktion, O= 
Opbevaring, I= Import fra 
tredjelande S= Salg, E= 
Eksport til tredjelande) 

(hvis ja, sæt kryds 
- og udfyld i så 
fald også punkt 5.) 

(angives i passende 
enhed) 

ja nej 

      Tørrede græsprodukter          

      Foderkorn          

      Øvrige fodermidler          

      Foderblandinger          

      
Vitamin og 
mineralblandinger 

         

      Foder til fisk          

      Sædekorn          

      Græs- og markfrø          

      
Gødningsstoffer og 
jordforbedringsmidler 

         

      Andet:                
* Særligt for aktiviteterne ”Behandling”, ”Import” og ”Eksport” 
I skal sætte kryds i ”Behandling”, hvis de økologiske produkter fx renses, tørres, pakkes, mærkes m.m. 
 
I afsnit a) skal I oplyse, hvilke(n) form(er) for behandling(er) virksomheden udfører. 
 
I skal kun sætte kryds i ”Import”/”Eksport”, hvis I handler med økologiske produkter fra/til tredjelande. I skal ikke 
sætte kryds, hvis I handler med andre EU/EØS-lande. Ved import og eksport skal i være opmærksomme på, de 
særlige regler herfor. I kan læse om disse i ”Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.” 

 
5. GMO-risikoafgrøder  

(skal kun udfyldes, hvis I har sat kryds i ”ja” i ”GMO-risikoafgrøder” i punkt 4) 

I skal beskrive: 

a) Arten på afgrøden/afgrøderne. 

b) Hvilket land afgrøden/afgrøderne kommer fra. 

      

 

 

 

 

 
6. Fodertyper og dyrekategorier 

I skal beskrive: 

c) Hvilke foderstoftyper virksomheden fremstiller. 

d) Hvilke dyrekategorier foderet er beregnet til. 
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7. Håndtering, produktion m.v. 
(Sæt kryds, tilføj) Sideløbende ikke-

økologiske aktiviteter: 

Virksomhedens økologiske 
aktiviteter: 

ja ja nej 

Opbevaring, fodermidler    

Opbevaring, færdigvarer    

Tørring    

Toasting    

Formaling    

Blanding    

Pelletering    

Opsækning    

Mærkning    

Transport i løs vægt    

Andet:    

 

 
Til nærmere beskrivelse af virksomhedens egenkontrol af den økologiske produktion, skal I udfylde og 
vedlægge et procedureark for hver produktions- og lageradresse for punkt 7– 10.  

 
8. Bygninger og anlæg mv.  

I skal vedlægge en grundplan over bygninger og anlæg og kort beskrive: 

a) hvilke bygninger, anlæg, rå- og færdigvarelagre der benyttes til modtagelse, 
produktion/behandling og opbevaring 

b) hvilke interne transportveje der bruges mellem bygningerne  

c) hvilke faciliteter, der bruges til henholdsvis økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske 
produkter  

d) hvilke anlæg og lokaliteter, der anvendes til opbevaring af tilsætningsstoffer/andre produkter 
til brug for foderfremstilling, fx enzymer, mikroorganismer mv. 

e) hvilke anlæg og lokaliteter, der anvendes til opbevaring af produkter til brug for rengøring, 

desinficering, skadedyrsbekæmpelse, andre driftsformål mv. 

 

 
9. Produktion 

I skal: 

a) fastlægge de kritiske styringspunkter for hele produktionsprocessen med udgangspunkt i den 
økologiske produktion. Kritiske styringspunkter fastlægges efter en risikovurdering af hele 
produktionsprocessen fra varemodtagelse til salg/levering af færdigvarer. De kritiske 
styringspunkter angives på et flowdiagram og I skal oplyse om: 

- tilgang og fraførelse af økologiske, omlægnings- og ikke-økologiske produkter 

- tilgang og fraførelse samt evt. genanvendelse af alle foder- og tilsætningsstoffer, herunder 
også smuld, rest- og returvarer, filtre mv. 

- produktionsrækkefølgen mellem økologisk og ikke-økologisk foder 
- led i produktionsprocessen, hvor der benyttes fælles maskiner og transportveje til den 

økologiske og ikke-økologiske produktion. 

b) udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser vedrørende styringspunkternes kontrol og 
videre foranstaltninger ved overskridelse af grænseværdierne. Skal foreligge i virksomheden 

c) vedlægge et eksempel på en dokumentation for kontrol med kritiske styringspunkter 

d) udarbejde en procedure for den løbende ajourføring/tilpasning af virksomhedens egenkontrol. 
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10.  Transport  

I skal udarbejde: 

a) procedurer og medarbejderinstrukser, så økologiske, omlægnings- og ikke økologiske 
produkter transporteres adskilt til virksomheden og ikke forveksles med hinanden ved 
afhentning og levering 

b) skriftlig produktdokumentation (fx  økologierstatusklæring) ved åben emballage (eksempel 
vedlægges) 

c) procedure og medarbejderinstruks vedrørende rengøring. Dokumentation for udført rengøring 
af transportenheder skal foreligge i virksomheden 

d) procedure og medarbejderinstruks, der sikrer overensstemmelse mellem (varetyper) og 

mængden af de leverede produkter fra pålæsning på virksomheden til udlevering hos modtager 
(eksempel på dokumentation vedlægges). 

 
 

11.  Varemodtagelse 

I skal udarbejde: 

a) procedure og medarbejderinstruks for kontrol af emballagen på modtagne produkter 

b) procedure og medarbejderinstruks for kontrol af de modtagne produkters oprindelse, status, 
art og mængde, herunder om dokumentation, som følgesedler og mærkater stemmer overens 
med produkternes økologiske dokumentation 

c) procedure og medarbejderinstruks for kontrol af importbestemmelser 

d) procedure og medarbejderinstruks for renhedsanalyser (fx GMO og pesticider) 

e) dokumentation for gennemført modtagekontrol (eksempel vedlægges). 

 

 
12.  Bogføring og mærkning  

Virksomheden skal udarbejde: 

a) beskrivelse og liste over varegrupper/foderblandinger (recepter, sporbarhed af blandingers 

ingredienser) 

b) lagerregnskab over indkøbte foder- og tilsætningsstoffer, art, mængde, økologistatus (og evt. 
produktparti nr.) samt navn på leverandøren 

c) lagerregnskab over salg af foderstoffer, deres art, mængde og økologistatus (og evt. 
produktparti nr.) samt navn på modtagere 

d) salgsdokumentation (eksempler på faktura, indlægssedler, mærkater vedlægges) 

e) eksempler på varebetegnelser 

f) procedurer og medarbejderinstrukser for opdatering af registre og lagerlister 

g) procedurer og medarbejderinstrukser til at sikre sporbarheden, undgå forvekslinger og sikre 
korrekt mærkning 

h) procedurer og medarbejderinstrukser, så Landbrugsstyrelsen og modtageren informeres 

straks, hvis foderstoffer modtaget eller solgt som økologiske ikke lever op til økologireglerne 
eller hvor der er mistanke herom. 
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13.  Bilag  
Bilag: Vedlagt/antal 

Grundplan af bygninger og anlæg   

Flow-diagram for hele produktionsprocessen med indtegnede 
kritiske kontrolpunkter 

 

Procedureark (for henholdsvis transport, varemodtagelse, 
produktion, distribution, rengøring mv.) 

 

Rå- og færdigvareregistre for økologiske, omlægningsprodukter og 
andre produkter der anvendes i den økologiske produktion 

 

Lagerregnskab for økologiske rå- og færdigvarer (eksempel 
vedlægges) 

 

Faktura og mærkningseksempel  

Anden dokumentation:  
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14.  Erklæring 

Undertegnede, der er ansvarlig for/bemyndiget af ovennævnte virksomhed og ansvarlig for 

oplysningerne i denne ansøgning, er indforstået med at overholde de til enhver tid 

gældende bestemmelser og regler for økologiske produkter til brug i primærproduktionen og 

for markedsføring af øvrige økologiske nonfood-produkter.  

 

Disse bestemmelser og regler er for tiden: 

 

 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 med senere ændringer  

(RFO nr. 834/2007) 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 med senere 

ændringer (KFO nr. 889/2008) 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 med senere 

ændringer 

 Lovbekendtgørelse nr. 1657 af 14. december 2015 af økologiloven 

 Bekendtgørelse nr. 1111 af 21. november 2008 

 Bekendtgørelse nr. 1053 af 6. september 2010 

 

Undertegnede er bekendt med, at overtrædelser af reglerne kan medføre, at henvisninger 

til den økologiske produktionsmetode straks skal fjernes fra ethvert parti eller enhver 

produktion, som er berørt af uregelmæssigheder, jf. RFO nr. 834/2007, artikel 30, stk. 1 og 

KFO nr. 889/2008, artikel 91, stk. 1 og 2. 

 

Ved allerede solgte partier, der er berørt af uregelmæssigheder, skal virksomheden 

informere sine kunder skriftligt om, at produkterne har mistet deres økologiske status, eller 

at der er tvivl herom, og at enhver henvisning til den økologiske produktionsmetode skal 

fjernes fra produkterne, jf. KFO nr. 889/2008, artikel 63, stk. 2, litra c). 

 

Ved overtrædelser, som er åbenlyse eller har langvarig virkning, accepteres det, at 

Landbrugsstyrelsen for et tidsrum kan forbyde, at virksomheden markedsfører produkter 

forsynet med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode. Overtrædelser 

kan i øvrigt medføre bøde og politianmeldelse. 

 

Ved ejerskifte eller ændringer i produktionen, herunder ændringer i de forventede 

aktiviteter, nye lagerfaciliteter, nye produktionsanlæg og lignende vil virksomheden straks 

give besked til Landbrugsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

        

Dato  Ejers/den driftansvarliges underskrift 

 

 

 

 

 
AFGIVELSE AF URIGTIGE OPLYSNINGER KAN STRAFFES EFTER STRAFFELOVENS § 163 


