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Vejledning til eksportører om nye OEC og FS certifikater 

 

 

Nye fritsalgscertifikater og officielle eksportcertifikater til eksport  

Fødevarestyrelsen (FVST) har arbejdet på at forenkle de generelle eksportcertifikater 

til fødevarer, foder og animalske biprodukter, der benyttes til ikke nærmere bestemte 

tredjelande. Arbejdet har taget udgangspunkt i de eksisterende over 100 

HC/generelle-certifikater, der ligger på Certifikatdatabasen, som vi har samlet og 

forenklet i 24 eksportcertifikater. 

De nye eksportcertifikater kommer til at hedde officielle eksportcertifikater (OEC) for 

partispecifikke forsendelser og fritsalgscertifikater (FS) for produkt og virksomheds- 

registreringer. 

 

Baggrund 

FVST har igennem de seneste år oplevet en større efterspørgsel fra eksportører efter 

moderationer af indhold i de nuværende HC/generelle certifikater, der: 

1. oprindeligt er udarbejdet med henblik på at facilitere eksport til tredjelande, 

2. som ikke umiddelbart har nogle særkrav til attestationer fra FVST, og 

3. hvor certifikaterne skal kunne udstedes på baggrund af FVSTs grundlæg-

gende kontrol med virksomhederne. 

 

Ligeledes er der en stigning i efterspørgslen på tillægsattestationer, som ønskes an- 

vendt til bestemte lande sammen med et HC/generelt-certifikat. Efterspørgslen til 

ændringer og tillægsattestationer har betydet, at FVST har kunnet konstatere, at: 

 Vi bruger meget tid på håndtering af henvendelser vedr. disse certifikater. 

 Mange HC-/generelle certifikater er næsten enslydende. 

 Eksportørerne har svært ved at gennemskue certifikaterne. 

 Certifikaterne udfyldes forskelligt. 

 Der er ikke klarhed omkring krav til omfanget af egenkontrolprocedurer og 

sporbarhedsoplysninger. 
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Formålet 

FVST har derfor arbejdet med at imødekomme efterspørgslen på HC/generelle certi- 

fikater samtidig med, at vi har prøvet at forenkle og reducere antallet af certifikater 

for at skabe større gennemsigtighed i brugen af dem. 

De nye eksportcertifikater er forenklet mest muligt under de givne forudsætninger, 

således at flere attestationer fra samme produkttype af HC/generelle-certifikater er 

samlet til et eller flere certifikater. F.eks.er antallet af HC/generelle- mælkecertifika-

ter reduceret fra ni til ét certifikat. 

 

Principperne for FS/OEC-certifikater 

Fælles for FS/OEC-certifikaterne er, at de kan benyttes for produkter, der opfylder 

EU-lovgivningen. Ordlyden af attestationerne i certifikaterne kræver derfor ikke spe-

cifikke egenkontrolprocedurer, som forudsætning for, at FVST kan udstede certifika-

tet. Eksportvirksomheden skal dog leve op til de egenkontrolkrav, der fremgår af 

certifikatpapirbekendtgørelsen (nr. 673/2018) samt fødevareeksportbekendtgørelsen 

(nr. 806/2017) og fodereksportbekendtgørelsen (nr. 672/2018).  

 

Særlige tredjelande 

Eksportvirksomheder skal være opmærksomme på, om de skal være godkendt og 

opført på en liste over virksomheder, der er godkendt til eksport i et særligt tredje-

land. De særlige tredjelande kan også kræve dokumentation for, at råvarerne kom-

mer fra en virksomhed opført på en liste jf. fødevareeksportbekendtgørelsen og fo-

dereksportbekendtgørelsen. Læs mere på vores hjemmeside via nedenstående link: 

Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik in-

formation 

 

Plan for udrulning af FS/OEC-certifikater 

Udrulningen vil ske i flere etaper. Fra 1. september 2018 vil de 24 FS/OEC- certifika-

ter blive tilgængelige for eksportører på Certifikatdatabasen. 

Indtil 1. december 2018 vil både FS/OEC-certifikaterne og de nuværende 

HC/generelle certifikater ligge på Certifikatdatabasen.  

Efter 1. december vil de HC/generelle-certifikater, som bliver erstattet af OEC/FS-

certifikaterne, blive fjernet fra Certifikatdatabasen. I løbet af efteråret 2018 vil I få 

nærmere besked om, hvilke certifikater det drejer sig om. 

I foråret 2019 vil alle HC/generelle-certifikater blive fjernet fra Certifikatdatabasen. 

De vil blive erstattet af enten nye FS/OEC-certifikater eller bilaterale certifikater til 

specifikke tredjelande. 

Der er nogle HC/generelle certifikater, hvori der indgår attestationer, som ikke er 

indeholdt i EU lovgivningen eller hvori der indgår forældet lovgivning. Det kan f.eks. 

være attestationer om dansk oprindelse, frihed for listeria eller at produkterne ikke er 

frit omsættelige i EU.  FVST vil arbejde videre med disse certifikater i efteråret 2018. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste_over_foedevarevirksomheder_godkendt_til_eksport.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste_over_foedevarevirksomheder_godkendt_til_eksport.aspx
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FVST vil gerne understrege, at vi ikke fjerner certifikater fra Certifikatdatabasen, 

uden at de erstattes af andre. Det er derfor vigtigt, at I meddeler jeres lokale kontrol-

enhed, hvis I benytter et HC/generelt certifikat, som ikke kan erstattes af et FS/OEC 

certifi- kat. 

 

Brev til tredjelandets grænsekontrol fra Fødevarestyrelsen 

Der kan vedlægges et brev fra FVST sammen med de nye FS/OEC-certifikater. Brevet 

kan bruges til tredjelandets grænsekontrol, og beskriver arbejdet med de nye certifi- 

kater. Brevet kan rekvireres via jeres kontrolenhed fra 1. september 2018, og findes 

på engelsk, fransk, spansk, ukrainsk, russisk og arabisk.  

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge et FS/OEC-certifikat 

Det er vigtigt, at I får meldt ind til jeres lokale kontrolenhed, hvis I ikke kan bruge et 

FS/OEC-certifikat til forsendelser, hvor I tidligere har kunnet eksportere på et eller 

flere HC/generelle certifikater. FVST vil herefter vurdere, om et FS/OEC-certifikat 

skal opdateres, om der skal laves et nyt FS/OEC-certifikat eller om der skal laves et 

bilateralt certifikat til det specifikke tredjeland. 

Certifikater på kosttilskud, berigede produkter og produkter som ikke er frit omsæt-

telige i EU vil FVST arbejde med i efteråret 2018, men vi er allerede nu meget inte-

resseret i at høre, hvilke produkttyper i benytter disse certifikater til. Meld gerne 

dette tilbage til jeres lokale kontrolenhed eller brancheforening. 

Husk, at man som eksportør altid bør undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende 

for at kunne eksportere inden forsendelsen afsendes. Læs mere på FVST hjemme- 

side. 

 

Ikke længere ”klippe-klistre” 

Der må kun udstedes ét FS/OEC-certifikat pr. forsendelse. Certifikatet må gerne 

kombineres med en zoosanitærerklæring, men man må ikke sende flere FS/OEC-

certifikater med én og samme forsendelse. Hvis man har brug for flere attestationer 

end et givet FS/OEC-certifikat, skal man meddele dette til kontrolenheden. 

 
Importør- og kundekrav 
Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed i Danmark. Et certifikat fra Føde-
varestyrelsens er et dokument fra én myndighed til en anden myndighed, og ikke et 
dokument til modtageren af sendingen/importøren. Derfor udsteder FVST kun certi-
fikater på baggrund af myndighedskrav.  

Hvis I støder på importør-/kundekrav kan handelskamre såsom Bureauveritas, DI, 

Dansk Erhverv, L&F m.fl. certificere. Hør mere om dette hos jeres brancheforening. 

 

Hvor kan jeg finde mere information  

På Fødevarestyrelsens hjemmeside under ’eksport’, hos kontrolenheden eller jeres 

brancheforeninger. Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på i ovenstående, kan 

I rette henvendelse til jeres lokale kontrolenhed. 


