
VEJLEDNING TIL SØGE AT OEC OG FS CERTIFIKATER  
FREM I CERTIFIKATDATABASEN 

 
 
De nye OEC og FS certifikater for fødevarer, animalske biprodukter og foder er nu 
tilgængelige i Certifikatdatabasen. De kan søges frem på følgende måder: 
 

 La nummer: Certifikatets La nummer er certifikatets id-nummer og fremgår af certifikatets 
nederste venstre hjørne. Indtast hele nummeret eller blot de sidste 4 cifre og klik på ”LA 
Søg”. Der kan søges på La nummeret for alle sprogversioner af certifikatet. Eks.: 

      
 

 Derudover kan der søges på OEC eller FS nummeret, der fremgår af certifikatets nederste 
højre hjørne. Indtast OEC eller FS nummeret (med eller uden angivelse af sprog) og klik på 
”LA Søg”. Eks.: 

 
 
Såfremt du ikke kender det præcise La nummer eller OEC/FS nummer på certifikatet, kan du i 
stedet søge certifikatsiden frem ved hjælp af kategorier. Denne søgefunktion kan også 
anvendes til fx at få et overblik over, hvilke certifikater der findes inden for en given kategori: 
 

 Dyr/Food/Non-food: Klik på ”+” ud for ”Animalske biprodukter” eller ”Fødevarer”. Herunder 
findes de forskellige underkategorier, fx ”Foder”. Du vælger en underkategori ved at klikke 
på den – hvis den bliver markeret med en mørk farve (som på billedet nedenunder) er 
underkategorien valgt. Obs! Der kan kun vælges én underkategori ad gangen – vær 
opmærksom på hvilken kategori, der er markeret.  

 

            
 



 
Der kan også søges overordnet på ”Fødevarer” og ”Animalske biprodukter” ved at markere 
en af disse kategorier. 
 

 Land: Her kan søges efter geografiske områder eller bestemte lande. OEC og FS 
certifikaterne ligger alle under ”Tredjelande”. Du vælger landet ved at klikke på navnet – 
hvis den bliver markeret med en mørk farve (som på billedet nedenunder) er kategorien 
valgt. Obs! Der kan kun vælges ét område eller land ad gangen – vær opmærksom på 
hvilket område eller land, der er markeret. 

 

            
 
 

 Handling: Her vælges den handling, certifikatet vedrører som fx Eksport, Samhandel eller 
Import.  

OEC og FS certifikaterne ligger alle under ”Eksport”. Klik på pilen  og vælg kategorien i 
rullepanelet. 

          
 

 Afslut søgningen ved at klikke på ”Søg” til højre for feltet med Handling. 
 
 
Herefter kommer søgeresultatet frem længere nede på siden (scroll evt. ned). Her vises en 
oversigt over selve certifikaterne (OEC/FS nr., navn, kategori m.m.). Ud over OEC og FS 
certifikaterne vil der i søgeresultatet vises andre generelle certifikater, hvis du ikke blot har brugt 
”LA Søg” funktionen. 
 
For så vidt angår OEC og FS certifikaterne, ligger alle sprogversioner af samme certifikat på 
samme certifikatside, så i søgeresultatet kommer blot den engelske version frem. 
 
Ved at klikke på ”Vis” i højre side ud for det relevante certifikat, kommer du ind på certifikatets 
certifikatside. Her kan du finde alle sprogversionerne af certifikatet, mere information om og 
vejledning til certifikatet samt tilhørende masker, relevante links m.m.  
 


