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Foderhygiejneforordningen – Registrering 
 

Plantedirektoratet har den 10. september 2010 modtaget jeres ansøgning om 

registrering efter foderhygiejneforordningen
1
. Vi bekræfter hermed, at I nu 

er registret i henhold til foderhygiejneforordningens artikel 9
2
.  

 

I er nu opført i Plantedirektoratets virksomhedsdatabase under nummer:  

 

208-R892420 

 
I er registreret til følgende aktiviteter: Registreret

2 
Godkendt

3 

Produktion af fodertilsætningsstoffer   

Handel med fodertilsætningsstoffer   

Oplagring af fodertilsætningsstoffer   

Produktion af forblandinger   

Handel med forblandinger   

Oplagring af forblandinger   

Produktion af foderblandinger X  

Handel med foderblandinger    

Oplagring af foderblandinger   

Produktion af fodermidler  

og produkter der tilfører protein eller kvælstof     

 

Handel med fodermidler  

og produkter der tilfører protein eller kvælstof 
X 

Oplagring af fodermidler  

og produkter der tilfører protein eller kvælstof 
X 

Transport af foderstoffer X 

Import af fodermidler fra 3. lande  

Import af foderstoffer (undtagen fodermidler) 

fra 3. lande 

 

                                                 
1
 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav 

til foderstofhygiejne med senere ændringer 
2
 Artikel 9, stk. 2, jævnfør artikel 11, litra a 

3
 Artikel 10, stk. 1a og/eller artikel 10 stk. 1b og/eller artikel 10, stk. 1c 



 

 

 

 

 

 

2 

Ændring af godkendelse og registrering 

I kan til enhver tid ændre jeres registrering. I skal være opmærksomme på, 

at jeres nye aktiviteter skal være registreret hos os inden I begynder. 

 

Hvis I vil begynde på nye aktiviteter, der kræver godkendelse, skal I være 

opmærksomme på, at I skal have en godkendelse til disse inden I begynder. 

 

I skal meddele os hvis jeres virksomhed ophører. 

 

Betaling 

Det er erhvervet der betaler for foderstofkontrollen. Virksomhederne betaler 

for kontrollen på følgende måde
4
: 

Et gebyr for ansøgning om registrering og/eller godkendelse 

En årlig grundafgift 

Timebetaling pr. kontrolbesøg og tilhørende sagsbehandling 

En mængdeafgift af foderstoffer  

 

Spørgsmål 

Er der spørgsmål til brevet, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anders Refstrup 

Foder 

Tlf. 4526 3590 

are@pdir.dk 

                                                 
4
 Bekendtgørelse nr. 1256 af 15. december 2009 om betaling for kontrol af foder og foder-

stofvirksomheder 

 


