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Indledning 
Vejledningen omhandler forhold vedrørende udstedelse af officielle certifikater, herunder 

erstatningscertifikater. Vejledningen henvender sig til Fødevarestyrelsens medarbejdere, der udsteder 

eksportcertifikater for virksomheder, som eksporterer levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter 

og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer.  

Det er altafgørende for den danske eksport, at der er tillid til Danmark og danske produkter i udlandet, 

samt at troværdigheden til Fødevarestyrelsen og danske eksportcertifikater bevares. Derfor er der behov 

for en ensartet tilgang til og vurdering af sager om udstedelse af eksportcertifikater samt 

erstatningscertifikater.  

Relevant information til eksportvirksomhederne om udstedelse af certifikater samt erstatningscertifikater 

vil fremgå i et særligt afsnit i eksportørvejledningen, dvs. ”Bilag A - Vejledning til udfyldelse af 

standardcertifikat til eksport til 3-lande”, som er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Lovgivning 
De regler, der henvises til i denne vejledning, er de regler, der er relevante for forhold vedrørende 

eksportcertifikater herunder erstatningscertifikater. Der henvises til: 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (Kontrolforordningen)  

• Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (Gennemførelsesforordningen) 

• Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske 

biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer nr. 729 af 

29/05/2020 (Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen)  

• Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer nr. 727 af 29/05/2020 

(Fødevareeksportbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og afledte produkter nr. 1192 af 

06/08/2020 (Fodereksportbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr nr. 1409 af 30/11/2018 

• Bekendtgørelse nr. om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood 

produkter mv. nr. 56 af 15/01/2016 

• Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske 

biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer nr. 673 af 

01/06/2018 (Papirbekendtgørelsen) 
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Generelle krav vedrørende officiel certificering  
 

Underskrivelse og udstedelse af officielle certifikater 
Artikel 88 i Kontrolforordningen (EU) 2017/625 beskriver hvilke betingelser, der skal imødekommes i 

forbindelse med underskrivelse og udstedelse af officielle certifikater:  

  

 

Ad artikel 88, stk. 1: Officielle certifikater udstedes af de kompetente myndigheder 

Et officielt certifikat er et dokument i papirform eller elektronisk form, som er underskrevet af en 

certifikatudstedende embedsmand (certifikatudsteder). Officielle certifikater udstedes af de kompetente 

myndigheder. I Danmark er Fødevarestyrelsen den kompetente myndighed på området for levende dyr, 

fødevarer, foder, animalske biprodukter og afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer. 

Et certifikat betragtes som udstedt, når alle felter er udfyldt og certifikatet er dateret, underskrevet og 

forsynet med embedsstempel. Certifikatet skal være udfyldt som beskrevet i ”Vejledning i udstedelse og 

Artikel 88 i Kontrolforordningen 

Underskrivelse og udstedelse af officielle certifikater 

1. Officielle certifikater udstedes af de kompetente myndigheder. 
2. De kompetente myndigheder udpeger de certifikatudstedende embedsmænd, der er bemyndiget 

til at underskrive officielle certifikater, og sikrer, at disse embedsmænd: 
a. er upartiske og uden interessekonflikter af nogen art og navnlig ikke befinder sig i en 

situation, der direkte eller indirekte kan påvirke deres faglige adfærds upartiskhed med 
hensyn til, hvad der certificeres, og 

b. har gennemgået relevant uddannelse i de regler, hvis overholdelse certificeres i et 
officielt certifikat, og i den tekniske vurdering af, om disse regler er overholdt, samt af, 
om de relevante regler, der er fastsat i denne forordning, er overholdt. 

3. Officielle certifikater underskrives af den certifikatudstedende embedsmand og udstedes på et af 
følgende grundlag: 

a. den certifikatudstedende embedsmands direkte kendskab til ajourførte kendsgerninger 
og data, der er relevante for certificeringen, opnået ved: 

i. en offentlig kontrol eller 
ii. erhvervelse af et andet officielt certifikat udstedt af de kompetente myndigheder 

b. kendsgerninger og data af relevans for certificeringen, som en anden person, der er 
bemyndiget hertil og handler under de kompetente myndigheders kontrol, konstaterer 
kendskab til, forudsat at den certifikatudstedende embedsmand kan verificere 
rigtigheden af sådanne kendsgerninger og data 

c. kendsgerninger og data af relevans for certificeringen, der kommer fra operatørernes 
egenkontrolsystemer, og som suppleres og bekræftes af resultater af regelmæssig 
offentlig kontrol, hvis den certifikatudstedende embedsmand således finder det 
godtgjort, at betingelserne for at udstede det officielle certifikat er opfyldt. 

4. Officielle certifikater underskrives af den certifikatudstedende embedsmand og udstedes kun på 
grundlag af denne artikels stk. 3, litra a), hvis de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, kræver 
det. 
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udfyldelse af certifikater”. Hvis der er tale om et OEC-, EC- eller FS-certifikat, skal det være udfyldt som 

beskrevet i ”Vejledning til udfyldelse af OEC- og FS-certifikater", Vejledningerne til udfyldelse af certifikater 

findes på forsiden af certifikatdatabasen:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx 

Hvis der er oplysninger, der ikke er plads til i skrivefeltet under rubrikkerne, kan der udarbejdes et bilag/ 

anneks med disse oplysninger. Der skal henvises til annekset i selve skrivefeltet. Annekset betragtes som en 

del af certifikatet. 

Bestemmelserne i Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, 

animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer nr. 729 af 

29/05/2020 supplerer artikel 88 i Kontrolforordningen. 

 

 

Når et certifikat er udstedt af Fødevarestyrelsen, må virksomheden ikke påføre yderligere oplysninger i 

certifikatet, da dette er et myndighedsdokument mellem to myndigheder. Hvis der er undtagelser, vil disse 

fremgå af en vejledning på det pågældende certifikats certifikatside.  

Visse lande kræver, at eksportcertifikater efter udstedelse legaliseres ved den danske ambassade, påtegnes 

stempel ved handelskammer eller påføres stempel fra Halal myndighed, men dette ligger uden for 

Fødevarestyrelsens ansvarsområde. 

Ad artikel 88, stk. 2: Officielle certifikater udstedes af certifikatudstedende embedsmand 

Officielle certifikater må kun udstedes af en certifikatudstedende embedsmand. Det vil fremgå af 

certifikatet, om der er krav om, at en embedsdyrlæge skal udstede certifikatet, eller om det kan være en 

anden underskriftsberettiget medarbejder hos Fødevarestyrelsen (officiel inspektør). 

Den person, enheden ønsker at indstille til at blive underskriftsberettiget, skal udfylde en blanket for 

generel underskriftsberettigelse, som indsendes til International Handel (IH). Embedsdyrlæger kan 

derudover blive underskriftsberettigede til eksport til Kina. De kinesiske myndigheder kræver til visse 

produkter (svinekød, fisk- og fiskeprodukter, oksekødsprodukter og levende mink) en liste over 

underskriftsberettigede dyrlæger. Det er kun embedsdyrlæger, som er opført på listerne, der må certificere 

certifikater for de pågældende produkter. Listerne administreres af de kinesiske myndigheder og kan ikke 

opdateres løbende. IH vil informere, når der er mulighed for at opdatere listerne og dermed at kunne få 

nye embedsdyrlæger på listerne. 

Certifikatudstedere skal være upartiske og uden interessekonflikter af nogen art og navnlig ikke befinde sig 

i en situation, der direkte eller indirekte kan påvirke deres faglige adfærds upartiskhed med hensyn til, hvad 

§ 4 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen 

Et certifikat, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, må ikke efter udstedelsen påføres oplysninger af 

andre. Såfremt Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt at påføre supplerende oplysninger efter 

udstedelsen, sker det efter gældende retningslinjer herfor herunder retningslinjerne for 

forseglingspåtegnelser. Sådanne rettelser dateres, underskrives og afstemples altid af 

Fødevarestyrelsen. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
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der certificeres. Certifikatudstedere skal derudover have gennemgået relevant uddannelse i de regler, hvis 

overholdelse certificeres i et officielt certifikat, og i den tekniske vurdering af, om disse regler er overholdt, 

samt af, om de relevante regler, der er fastsat i forordningen samt nationale supplerende regler, er 

overholdt. 

Ad artikel 88, stk. 3: Grundlag for certifikatudstedelse  

Stk. 3 i artikel 88 beskriver, hvordan certifikatudsteder kan opnå det nødvendige grundlag for certificering 

af officielle certifikater. Certifikatudsteder kan have direkte kendskab til ajourførte kendsgerninger og data, 

der er relevante for certificeringen. Kendskabet kan enten være opnået ved en offentlig kontrol eller ved 

erhvervelse af et andet officielt certifikat udstedt af de kompetente myndigheder. Certifikatet kan både 

være udstedt af danske myndigheder eller udenlandske myndigheder.  

Grundlaget kan også opnås på baggrund af kendsgerninger og data af relevans for certificeringen, som en 

anden person, der er bemyndiget hertil og handler under de kompetente myndigheders kontrol, 

konstaterer kendskab til. Dog under den forudsætning, at certifikatudsteder kan verificere rigtigheden af 

sådanne kendsgerninger og data. 

Kendsgerninger og data af relevans for certificeringen kan også komme fra operatørens 

egenkontrolsystemer, såfremt disse er suppleret og bekræftet af resultater af regelmæssig offentlig 

kontrol. Det forudsætter imidlertid, at certifikatudsteder vurderer, at betingelserne for at udstede det 

officielle certifikat er opfyldt. Hvis certifikatudstederen vurderer, at der er behov for yderligere konkret 

dokumentation skal denne indhentes fra eksportørvirksomheden.  

Krav til baggrundsdokumentation er beskrevet i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen: 

 

Ad § 2 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen: Krav til baggrundsdokumentation ved udstedelse af 

officielle certifikater 

Den baggrundsdokumentation, der fremlægges Fødevarestyrelsen, skal overholde bestemmelserne i artikel 

88, stk. 3 i Kontrolforordningen. Som udgangspunkt er det Fødevarestyrelsens kontrolresultater fra kontrol 

med virksomhedens egenkontrol, der lægges til grund for certifikatudstedelsen. Hvis ikke kontroldata 

foreligger i tilstrækkeligt detaljeret form, kan supplerende baggrundsdokumentation som 

samhandelscertifikater, præ-eksportcertifikater og indenrigserklæringer også anvendes som 

baggrundsdokumentation i forbindelse med en konkret vurdering. I forbindelse med eksport af levende dyr 

og avlsmateriale kan baggrundsdokumentation fx være erklæringer fra ejer og dyrlæger med tilsyn i 

besætningen eller karantænen, som dokumenterer opfyldelse af betingelser i certifikatet, som 

Fødevarestyrelsen ikke har kendskab til. 

Certifikatudstedelse opfattes som faktisk forvaltningsvirksomhed, hvorved der ikke træffes 

forvaltningsafgørelser. Hvis en eksportvirksomhed er uenig i afvisning af udstedelsen af certifikat, kan der 

§ 2 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen 

Eksportvirksomheden skal kunne fremvise den nødvendige baggrundsdokumentation for certificeringen, 

som Fødevarestyrelsen anmoder om. Hvis baggrundsdokumentationen ikke fremvises eller er 

utilstrækkelig til at sikre, at forholdene bag en certifikatudstedelse er i overensstemmelse med 

lovgivningen, kan certifikatudstedelse afvises af Fødevarestyrelsen. 
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ikke gives klageadgang over selve afvisningen af certifikatudstedelse. Derimod kan en eksportvirksomhed 

gives adgang til at klage over selve grundlaget for vurderingen. 

 

Sikkerhed for officielle certifikaters pålidelighed 
Artikel 89 i Kontrolforordningen (EU) 2017/625 omhandler sikkerheden for officielle certifikaters 

pålidelighed.  

 

Ad artikel 89, stk. 1 a) samt artikel 5 stk. 1 d) i Gennemførelsesforordningen: Officielle certifikater skal 

være forsynet med en unik kode 

Officielle certifikater skal være forsynet med en unik kode. Hvis certifikatet består af flere sider, skal hver 

side angive den unikke kode. På eksportcertifikater vil den unikke kode være certifikatnummeret.  

Ad artikel 89, stk. 1 b): Certifikatudstederen må ikke underskrive blanke eller ufuldstændige officielle 

certifikater 

Certifikatudstederen må ikke underskrive blanke eller ufuldstændige officielle certifikater. Alle skrivbare 

felter i et certifikat skal være udfyldt, når det forelægges til Fødevarestyrelsens underskrift, så det ikke er 

muligt at efterudfylde certifikatet. På Fødevarestyrelsens certifikatdatabase: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx findes der 

vejledninger, der beskriver, hvordan de forskellige felter skal udfyldes.  

 

 

 

Artikel 89 i Kontrolforordningen 

Sikkerhed for officielle certifikaters pålidelighed 

1. Officielle certifikater: 

a.  forsynes med en unik kode 

b. må ikke underskrives af den certifikatudstedende embedsmand, hvis de er blanke eller 

ufuldstændige 

c. skal udfærdiges på et eller flere af EU-institutionernes officielle sprog, som den 

certifikatudstedende embedsmand forstår, og, hvor det er relevant, på et af de officielle 

sprog i bestemmelsesmedlemsstaten 

d. skal være ægte og præcise 

e. skal muliggøre identifikation af den person, der har underskrevet dem, og af 

udstedelsesdatoen og 

f. skal muliggøre nem verifikation af forbindelsen mellem certifikatet, den udstedende 

myndighed og den sending, det parti eller de enkelte dyr eller varer, der er omfattet af 

certifikatet. 

2. De kompetente myndigheder træffer alle passende foranstaltninger for at forebygge udstedelse 

af falske eller vildledende officielle certifikater eller misbrug af officielle certifikater. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
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Ad artikel 89, stk. 1 c): Sprog i officielle certifikater 

Officielle certifikater skal udfærdiges på et eller flere af EU-institutionernes officielle sprog, som 

certifikatudstederen forstår, og, hvor det er relevant, på et af de officielle sprog i modtagerlandet. 

Fødevarestyrelsens eksportcertifikater er typisk på dansk, engelsk og eventuelt det officielle sprog i 

modtagerlandet. 

 

Ad artikel 89 stk. 1 d): Officielle certifikater skal være ægte og præcise 

Officielle certifikater skal være ægte og præcise. Det vil sige, at de kun må indeholde de informationer, der 

er relevante for myndighederne i modtagerlandet.  

Ad artikel 89, stk. 1 e) og f): Sporbarhed 

Officielle certifikater skal muliggøre identifikation af den person, der har underskrevet dem, og af 

udstedelsesdatoen. Officielle certifikater skal også muliggøre nem verifikation af forbindelsen mellem 

certifikatet, den udstedende myndighed og den sending, det parti eller de enkelte dyr eller produkter, der 

er omfattet af certifikatet. Det vil sige, at der skal være en entydig sammenhæng mellem de oplysninger, 

der fremgår af certifikatet og de tilsvarende oplysninger, der fremgår af den fysiske sending.  

Ad artikel 89, stk. 2 og § 2 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen: Forebyggelse af udstedelse af falske 

certifikater 

De kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger for at forebygge udstedelse af falske 

eller vildledende officielle certifikater eller misbrug af officielle certifikater. For at sikre overholdelse af 

bestemmelsen i Kontrolforordningen har Fødevarestyrelsen udstedt Bekendtgørelse nr. 673 af 01/06/2018 

om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf 

afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer. I henhold til bekendtgørelsen skal 

eksportcertifikater udstedes på særligt papir. 

 

 
For at forebygge udstedelse af falske eksportcertifikater har certifikatpapiret et unikt løbenummer, 
vandmærke og holografisk folie. Side 2-papir er papir med baggrundstryk af Fødevarestyrelsens logo og de 
engelske navne for ministeriet og styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 i Bekendtgørelse om særligt papir 

For at øge sikkerheden for ægtheden af certifikater skal certifikater udstedes på særligt papir. 

Stk. 2. Den første side af certifikatet udstedes på certifikatpapir og eventuelle efterfølgende sider i 

certifikatet skal udstedes på side 2-papir. 
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Ad artikel 5, stk. 1 i Gennemførelsesforordningen: Officielt stempel 

 
 
Eksportcertifikater skal underskrives af en certifikatudsteder og stemples med et officielt stempel. 
Fødevarestyrelsens officielle stempel er ovalt og har en grøn farve. Det er præget med teksten ”Danish 
Veterinary and Food Administration – Denmark” og Fødevarestyrelsens officielle krone i midten.  
 
Artikel 5, stk. 1 g) i Gennemførelsesforordningen:  
 
 

Artikel 5, stk. 1 g) i Gennemførelsesforordningen 
 
Certifikatet skal udstedes, før den sending, som det vedrører, forlader den certifikatudstedende 
kompetente myndigheds kontrol. 

 
Fødevarestyrelsen må ikke udstede et certifikat, hvis sendingen ikke længere befinder sig i Danmark. Det 
skal altid være muligt for Fødevarestyrelsen at verificere oplysningerne i certifikatet ved en fysisk kontrol af 
sendingen (dataverificering) i forbindelse med udstedelsen af certifikater. Hvis sendingen har forladt 
Danmark på tidspunktet for udstedelsen, har Fødevarestyrelsen ikke længere mulighed for at foretage 
dataverificering, og certifikatet må derfor ikke udstedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 5, stk. 1 a) i Gennemførelsesforordningen 
 

Certifikatet skal være forsynet med embedsdyrlægens eller den certifikatudstedende embedsmands 
underskrift og det officielle stempel. Farven på underskrift og stempel, dog ikke prægestempler og 
vandmærker, skal afvige fra påtrykkets farve. 
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Udstedelse af og krav til erstatningscertifikater  
 

Artikel 6 i Gennemførelsesforordningen 
 

Erstatning af certifikater for sendinger af dyr og varer til konsum 
 

1. Kompetente myndigheder må kun udstede erstatningscertifikater for sendinger af dyr og varer til 
konsum i tilfælde af administrative fejl i det oprindelige certifikat, eller hvis det oprindelige 
certifikat er beskadiget eller bortkommet. 

 
2. Den kompetente myndighed må ikke i erstatningscertifikatet ændre oplysninger i det oprindelige 

certifikat om sendingens identifikation, dens sporbarhed eller de garantier, der er givet for 
sendingen i det oprindelige certifikat. 

 
3. Den kompetente myndighed skal i erstatningscertifikatet: 

a) indeholde en tydelig henvisning til den i artikel 89, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 
2017/625 omhandlede unikke kode og udstedelsesdatoen for det oprindelige certifikat, og 
det skal tydeligt fremgå, at det erstatter det oprindelige certifikat 
b) angive et nyt certifikatnummer, der er forskelligt fra det oprindelige certifikats nummer 
c) angive datoen for dets udstedelse, som skal være en anden end datoen for udstedelse af 
det oprindelige certifikat 
d) tilvejebringe et originaldokument udstedt på papir, undtagen hvis der er tale om 
elektroniske erstatningscertifikater, der indgives i Traces. 
 

4. I forbindelse med indførsel af sendinger til Unionen kan den kompetente myndighed på EU-
indgangsgrænsekontrolstedet undlade at anmode den operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
om at forevise et erstatningscertifikat, hvis oplysninger om modtageren, importøren, EU-
indgangsgrænsekontrolstedet eller transportmidlet ændres, efter at certifikatet er udstedt, og 
den operatør, der er ansvarlig for sendingen, fremlægger de pågældende nye oplysninger. 

 

 

 Et erstatningscertifikat er et certifikat, der træder i stedet for og erstatter det oprindelige certifikat for 

samme sending. Erstatningscertifikater må kun udstedes hvis det oprindelige certifikat er: 

1) Beskadiget eller bortkommet eller  

2) i tilfælde af administrative fejl. Administrative fejl kan eksempelvis være slåfejl, ombytning af to tal 

i containerens eller plombens nummer, eller stavefejl i adresser eller i produktbeskrivelser. 

 

Oplysninger om containernummer, seglnummer, varebetegnelser, dyreart, batchnumre, lotnumre, 

nettovægt, bruttovægt, antal kolli, id-mærkning, fangstområder for fisk, oprindelsesvirksomheder, 

slagte-, opskærings-, fremstillings- og holdbarhedsdatoer, præ-eksportcertifikater og lignende 

vurderes at vedrøre sendingens identifikation og sporbarhed. Som udgangspunkt kan der derfor 

ikke udstedes erstatningscertifikater, som indeholder ændringer i ovennævnte oplysninger.  

 

Oplysninger om varmebehandling, analyseresultater, dyresundhedsmæssige attestationer, præ-

eksportcertifikater o.l. vurderes at vedrøre sendingens garantier. Som udgangspunkt kan der derfor 

ikke udstedes erstatningscertifikater, som indeholder ændringer i ovennævnte oplysninger. 
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Oplysninger der ikke er obligatoriske, men alligevel er påført certifikatet, vurderes på lige fod med 

øvrige oplysninger. 

Virksomhedens anmodning om erstatningscertifikat og videre sagsbehandling 
 

 Kapitel 3 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen 

Procedure for udstedelse af erstatningscertifikater 

§ 5. Eksportvirksomheden eller eksportøren skal fremsende en skriftlig anmodning om udstedelse af 

erstatningscertifikat til Fødevarestyrelsen, jf. stk. 2 og 3, hvorefter Fødevarestyrelsen vil foretage en 

konkret vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at udstede et erstatningscertifikat. 

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde alle relevante oplysninger, herunder kopi af det udstedte certifikat 

og oplysninger om årsagen til, at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat. 

Stk. 3. Anmodningen skal være vedlagt nødvendig dokumentation for håndtering og opbevaring af 

sendingen efter afsendelsen. 

Stk. 4. Opsplitning af en oprindelig sending med henblik på udstedelse af et erstatningscertifikat for hver 

delsending kan ske, når eksportvirksomheden eller eksportøren kan fremlægge dokumentation for 

følgende: 

1) Den oprindelige sending er i modtagerlandets kompetente myndigheds varetægt. 
2) Modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret, 

a. at sendingen opsplittes, og 
b. at Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hver delsending. 

 

Stk. 5. Erstatningscertifikater af INTRA-certifikater vedrørende sendinger af levende dyr og avlsmateriale 

kan udelukkende udstedes, når mindst ét af følgende vilkår er opfyldt: 

1) Konstatering af fejl og mangler, som Fødevarestyrelsen har begået, og hvor Fødevarestyrelsen 
selv har mulighed for at verificere, at der er begået en fejl. 

2) Den kompetente myndighed i bestemmelses- eller transitlandet anmoder Fødevarestyrelsen om 
at rette fejl eller mangler ved et udstedt certifikat, og hvor Fødevarestyrelsen enten kan 
verificere, at der er begået en fejl, eller den kompetente myndighed i udlandet kan garantere for 
de oplysninger, som den ønsker ændret. 

 

 

Når eksportvirksomheden eller eksportøren anmoder om udstedelse af erstatningscertifikat, skal de 

fremsende en skriftlig anmodning til deres lokale fødevareenhed, veterinærenhed eller kødkontrolenhed. 

Anmodningen skal indeholde alle relevante oplysninger, herunder  

• Kopi af det udstedte certifikat 

• Oplysning om årsagen til, at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat 

• Nødvendig dokumentation for håndtering og opbevaring af sendingen efter afsendelse 

Fødevarestyrelsen vil foretage en konkret vurdering af en ansøgning ud fra de regler, der er udstedt i 

medfør af Kontrolforordningens artikel 87 litra b) og artikel 90, stk. 1 litra c) om de procedurer, 
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Fødevarestyrelsen skal følge ved inddragelse af officielle certifikater og ved udstedelse af 

erstatningscertifikater.  

Fødevarestyrelsens lokale enhed vurderer anmodningen om et erstatningscertifikat og foretager 

sagsbehandlingen. Det skal understreges, at anmodningen fra virksomheden skal være fyldestgørende og 

grundig fra start, så Fødevarestyrelsen er bekendt med alle relevante oplysninger.  

Virksomheden skal derfor sikre sig, at alle oplysninger, der er relevante for, at Fødevarestyrelsen kan 

foretage en vurdering af sagen i forhold til gældende regler, er tilgængelige for sagsbehandleren. 

Kontrolenheden kan anmode virksomheden om yderligere dokumentation eller oplysninger, hvis der er 

behov for det. 

I de tilfælde, hvor sagen efter sagsbehandling viser sig at være usædvanlig kompleks, og/eller der er tvivl 

om vurderingen, kan kontrollen rette henvendelse til IH.  

Henvendelsen skal indeholde en kort sagsfremstilling med henvisninger til medsendte dokumenter og 

kontrollens egen foreløbige vurdering. Relevante dokumenter skal medsendes (som minimum 

virksomhedens ansøgning, kopi af oprindeligt certifikat og ønsket erstatningscertifikat). Det skal 

understreges, at vurderingen af virksomhedens baggrundsdokumentation påhviler kontrolenheden, men IH 

kan være behjælpelig med sparring og vurdering af sagen. Det er kontrolenheden der har kendskabet til 

den konkrete virksomhed, herunder kendskab til virksomhedens egenkontrolprocedurer, der normalt 

lægges til grund for certifikatudstedelse. Det er således også kontrolenheden, der er ansvarlig for at 

foretage en konkret vurdering af, om der er behov for opfølgning eller sanktioner i forhold til 

virksomhedens procedurer.  

Henvisningen på erstatningscertifikatet til det oprindelige certifikat skal anskueliggøres ved at indsætte en 

tekst øverst på certifikatet. 

På følgende side:  Certifikatdatabase (foedevarestyrelsen.dk), 

findes en ”maske” til udfyldelse af et erstatningscertifikat med følgende tekst: ”This certificate replaces and 

cancels certificate no.________issued on ___________covering the same consignment”. Der er således 

skrivbare felter til henholdsvis nummeret på det oprindelige certifikat samt dato for udstedelsen af det 

oprindelige certifikat. Erstatningscertifikatet skal udstyres med et nyt nummer samt ny dato for udstedelse. 

Masken findes i flere sprogversioner og er et tomt dokument med skrivefelter, som gør, at man efter 

udskrift af certifikatet kan efterudfylde oplysninger. 

 
 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/6da0da7f-28f1-468d-84c9-b37347ef294b
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Eksempler på fejl 

Administrative fejl 
Administrative fejl kan eksempelvis være slåfejl, eksempelvis ombytning af to tal i containerens eller 

plombens nummer eller stavefejl i adresser eller i produktbeskrivelser.  

Andre fejl 
Det ses af og til, at tekniske fejl på maskiner eller i datasystemer kan være årsag til fejl i oplysningerne på 

sendingen eller i certifikatet. Da kan det være nødvendigt, at den lokale fødevareenhed, veterinærenhed 

eller kødkontrolenhed foretager et fysisk opfølgende kontrolbesøg på virksomheden med henblik på at få 

oplysningens rigtighed verificeret. Hvis virksomhedens oplysninger understøttes af denne kontrol, kan der 

være mulighed for udstedelse af erstatningscertifikat, hvis ellers de øvrige bestemmelser er overholdt. 

Der kan ikke udstedes erstatningscertifikater såfremt Fødevarestyrelsen ikke har udstedt certifikatet. Det vil 

sige, når et certifikat ikke er underskrevet og/eller embedsstemplet og/eller dateret med dato for 

udstedelsen. Begrundelsen herfor er, at et erstatningscertifikat ifølge definitionen træder i stedet for et 

andet udstedt certifikat. Der kan heller ikke udstedes et erstatningscertifikat, hvis udstedelsesdatoen på det 

oprindelige certifikat mangler, da udstedelsesdatoen skal oplyses i erstatningscertifikatet og er en del af 

identifikationen af det oprindelige certifikat. 

Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at det er certifikatanmoders eget ansvar at sikre sig, at 

Fødevarestyrelsen har vurderet certifikatanmodningen og, at der foreligger et udstedt certifikat, før 

sendingen forlader Danmark.  

Opsplitning af sendinger med henblik på udstedelse af erstatningscertifikater 
Nogle gange kan der være ønske om at splitte en sending i op flere delsendinger og udstede et 

erstatningscertifikat for hver delsending. Opsplitningen kan kun ske, hvis eksportøren eller 

eksportvirksomheden kan fremlægge dokumentation for: 

3) at den oprindelige sending er i modtagerlandets kompetente myndigheds varetægt. 

4) at modtagerlandets kompetente myndighed har accepteret, 

a. at sendingen opsplittes, og 

b. at Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hver delsending. 

En opsplitning af en oprindelig sending kan eksempelvis være aktuel, hvis sendingen tilbageholdes i 

importkontrollen i modtagerlandet. Tilbageholdelsen kan skyldes, at sendingen er fejlbehæftet, 

eksempelvis ved forkert mærkning eller andet. I disse tilfælde kan myndighederne tilkendegive, at de 

tillader import af en del af sendingen. Et andet eksempel kan være, at i fald sendingen er fordelt på flere 

containere, kan det ske, at temperaturreguleringen på en af containerne er defekt, med deraf 

konsekvenser for fødevaresikkerheden. Da vil de resterende produkter kunne frigives, hvis myndighederne 

accepterer dette. 
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Hvis der ikke er grundlag for udstedelse af erstatningscertifikat 
Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at en anmodning om udstedelse af et erstatningscertifikat ikke kan 

imødekommes jf. artikel 6 i Gennemførselsforordningen, er der tale om faktisk forvaltning og vurderingen 

kan ikke påklages. 

Der findes ikke regelgrundlag for alternative løsninger til erstatningscertifikater, og Fødevarestyrelsen kan 

derfor, som udgangspunkt, heller ikke underskrive alternative dokumenter såsom ’To whom it may 

concern-skrivelse’, ’Statement’, ’Additional declaration’, som træder i stedet for et erstatningscertifikat.  

Såfremt myndighederne i modtagerlandet fremsender en anmodning med ønske om, at Fødevarestyrelsen 

udfærdiger en redegørelse eller lignende, kan Fødevarestyrelsen udarbejde det ønskede dokument.  

Henvendelser til IH i sådanne situationer kan ske fra myndighederne i modtagerlandet enten direkte eller 

indirekte via en dansk ambassade. IH vil vurdere henvendelsen, og bede kontrollen om at undersøge 

forholdene omkring eksporten og certifikatudstedelsen nærmere. Det er i sidste ende op til enhedens 

endelige vurdering, om kontrollen kan udføres som en skrivebordskontrol af baggrundsdokumentationen, 

eller om det er nødvendigt at foretage et eller flere opfølgende kontrolbesøg. Kontrolbesøgene kan foregå 

på en eller måske flere virksomheder i produktionskæden for at få sagen tilstrækkeligt afklaret.  

Afhængig af udfaldet i den konkrete sag og resultatet af enhedens kontrol, kan der udarbejdes en ’To 

whom it may concern - skrivelse’, som underskrives af kontrolenheden. 

 ’To whom it may concern – skrivelsen’ vil typisk indeholde følgende elementer: 

• reference til det oprindelige certifikat 

• opsummering af fejl i det oprindelige certifikat herunder evt. hvorfor fejlene er opstået 

• beskrivelse af den kontrol, der er blevet udført 

• beskrivelse af hvad, der ifølge kontrollen burde have stået i certifikatet  

• forklaring på, hvorfor Fødevarestyrelsen ikke kan udstede et erstatningscertifikat 

 Se et anonymiseret eksempel på en ’To whom it may concern – skrivelse’ i bilag 3. 

Udarbejdelsen af en ’To whom it may concern – skrivelse’ vil altid indebære en vis risiko for, at tilliden til 

Fødevarestyrelsens integritet mindskes. Derfor udarbejdes disse altid kun  

• med godkendelse fra IH  

• på baggrund af en konkret henvendelse fra myndighederne i modtagerlandet og 

• på baggrund af enhedens kontrol af virksomhedens egenkontrol, supplerende 

baggrundsdokumentation og evt. kontrolbesøg 

Fødevarestyrelsen oplever regelmæssigt at få forelagt anmodninger om erstatningscertifikater, hvor det 

antages, at det er myndighederne i modtagerlandet, der har bedt om et erstatningscertifikat. I disse 

tilfælde skal kontrolenheden anmode virksomheden om at fremsende dokumentation for, at det er de 

relevante myndigheder i modtagerlandet, der anmoder. Dokumentationen kan bestå af en 

mailkorrespondance mellem  

• modtagerlandets myndigheder og importøren eller  

• modtagerlandets myndigheder og den danske virksomhed eller 

• den danske ambassade i modtagerlandet og importøren eller 

• den danske ambassade i modtagerlandet og den danske virksomhed 
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En mailkorrespondance mellem den danske virksomhed og importøren er ikke tilstrækkelig dokumentation 

for, at det er myndighederne i modtagerlandet, der efterspørger et erstatningscertifikat. 

Af dokumentationen skal det tydeligt fremgå, at myndighederne i modtagerlandet beder om en 

redegørelse eller et erstatningscertifikat vedrørende den pågældende sending. Hvis kontrolenheden er i 

tvivl om dokumentationen er tilstrækkelig, kan IH være behjælpelig med vurderingen.  

Uanset ønsket fra modtagerlandet, må Fødevarestyrelsen kun udstede et erstatningscertifikat, såfremt 

dette ikke vil være i strid med gennemførselsforordningens bestemmelser. 

Særlige procedurer, hvis sendingen stadig befinder sig i Danmark  
Der kan være tilfælde, hvor en fejl i et certifikat opdages, mens sendingen endnu befinder sig i Danmark. 

Fødevarestyrelsen har dermed stadig mulighed for at lave fysisk kontrol af sendingen, og verificere den 

dokumentation, som eksportøren har indsendt som dokumentationsgrundlag for udstedelsen af et 

eventuelt erstatningscertifikat. Hvis Fødevarestyrelsen ikke har udleveret certifikatet til eksportøren, kan 

certifikatet annulleres, og der kan udstedes et nyt certifikat. Det originale annullerede certifikat returneres 

til den virksomhed, som har ansvar for det særlige papir. Hvis certifikatet er udleveret til eksportøren, og 

der dermed er risiko for, at certifikatet er kopieret og distribueret, kan certifikatet ikke annulleres. Der kan 

udstedes et erstatningscertifikat, hvis Fødevarestyrelsen på grundlag af en opfølgende dokumentkontrol 

og/eller et opfølgende kontrolbesøg, kan verificere, at der er sammenhæng mellem de faktiske forhold og 

oplysningerne i erstatningscertifikatet. I sådanne tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen har mulighed for at 

udføre fysisk kontrol og verifikation af oplysningerne inden sendingen har forladt Danmark, kan der 

udstedes et erstatningscertifikat - også når fejlene vedrører identifikationsoplysninger, 

sporbarhedsoplysninger og garantier. 

 

Virksomhedens egenkontrol 

Egenkontrol med eksportcertifikater  
§ 12 i Fødevareeksportbekendtgørelsen: Eksportvirksomheder skal foretage egenkontrol med det formål 
at sikre og dokumentere overholdelse af de relevante betingelser, som fremgår af §§ 4-11. 
 
Stk. 2. Egenkontrolprocedurer efter stk. 1 skal være skriftlige. 
 
§ 8 i Fodereksportbekendtgørelsen: 
 Eksportvirksomheder skal foretage egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af 
de relevante betingelser, som fremgår af §§ 5-7. 
 
Stk. 2. Egenkontrolprocedurerne efter stk. 1 skal være skriftlige. 
 

 

Virksomheden skal have skriftlige egenkontrolprocedurer, og det er Fødevarestyrelsens resultater fra 

kontrol med denne egenkontrol, der egentlig lægges til grund for certifikatudstedelse.  

Disse procedurer er beskrevet i ” Vejledning til bekendtgørelse om eksport af fødevarer og 

fødevarekontaktmaterialer”. Se også i ”Vejledning til bekendtgørelse om eksport af foder, animalske 

biprodukter og heraf afledte produkter”.  
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Egenkontrol vedrørende erstatningscertifikater 
 

§ 6 i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen:  
Eksportvirksomheder skal foretage egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere overholdelse af 
§ 5, stk. 1-4, i denne bekendtgørelse og overholdelse af bekendtgørelse om eksport af fødevarer og 
fødevarekontaktmaterialer herom samt overholdelse af bekendtgørelse om eksport af foder, animalske 
biprodukter og afledte produkter, som er nødvendig for certifikatudstedelse. 
 
Stk. 2. Egenkontrolprocedurer efter stk. 1 skal være skriftlige. 

 

Virksomheden skal have skriftlige egenkontrolprocedurer vedrørende erstatningscertifikater.  

Det vil sige, at virksomheden skal have skriftlig egenkontrol med det formål at sikre og dokumentere 

overholdelse af § 5, stk. 1-4. Det vil sige skriftlig egenkontrol om følgende: 

• At virksomheden sikrer, at en eventuel anmodning om et erstatningscertifikat sker skriftligt, og at 

denne indeholder relevante oplysninger; som minimum kopi af det udstedte certifikat og årsagen 

til at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat. Anmodningen skal ligeledes være vedlagt 

dokumentation for håndtering og opbevaring af sendingen efter afsendelsen.  

• At virksomheden sikrer, at de ved anmodning om erstatningscertifikat med henblik på opsplitning 

af sendingen sikrer, at der er dokumentation for, at den oprindelige sending er i modtagerlandets 

kompetente myndigheds varetægt, og at denne også har accepteret, at sendingen opsplittes, og at 

Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hver delsending. 
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Bilag 1- Definitioner 
Definitionerne er hentet fra bl.a. eksportbekendtgørelserne samt kontrolforordningen. 

Baggrundsdokumentation: Den dokumentation og/eller de kontroldata, som verificerer, at produktet 

overholder de krav, der står anført i certifikatet og derfor ligger til grund for, at certifikatudstederen kan 

udstede certifikatet. 

”Breakdowns”: Fælles betegnelse for forskellige udgaver af en tilføjelse til et certifikat, hvor den sending, 

som certifikatet omhandler, ”brydes ned” til mindre enheder. F.eks. kan et certifikat på 25.000 kg / 1000 

kolli svinekød, hvis det er et krav fra modtagerlandet, påføres følgende ”breakdowns”: 

10.000 kg – 400 colli pork loin 

10.000 kg – 400 colli pork belly 

5.000 kg – 200 colli pork jowl 

”Breakdowns” må kun tilføjes certifikater, hvis det er tilladt ifølge vejledningen til certifikatet på 

certifikatsiden. 

Certifikatudstedende embedsmand: Enhver embedsmand hos de kompetente myndigheder, der af sådanne 

myndigheder er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater, eller enhver anden fysisk person, som 

af de kompetente myndigheder er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater i overensstemmelse 

med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 i Kontrolforordningen. 

Eksport: Udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og afledte produkter, 

avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer fra Danmark til tredjelande.  

Erstatningscertifikat: Et certifikat, der træder i stedet for og erstatter et oprindeligt udstedt certifikat for en 

given sending. 

Indenrigserklæring: Et dokument, hvori operatøren angiver kendsgerninger og data opnået via operatørens 

egenkontrolsystem, der er nødvendige og relevante for senere certifikatudstedelse. Erklæringen 

skal påtegnes af en person, der er bemyndiget hertil af Fødevarestyrelsen. Dokumentet opfylder 

dermed kravene i artikel 88, stk. 3 c i Kontrolforordningen om grundlag for certifikatudstedelse. 

Kompetente myndigheder:  

a) de centrale myndigheder i en medlemsstat, som er ansvarlige for at tilrettelægge offentlig kontrol og 
andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med denne forordning og de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2 

b) enhver anden myndighed, som har fået overdraget dette ansvar 

c) de tilsvarende myndigheder i et tredjeland, hvis det er relevant. 

Officielt certifikat: Officiel myndighedserklæring (papir eller elektronisk) udstedt af Fødevarestyrelsen i 

forbindelse med eksport, hvori Fødevarestyrelsen over for myndighederne i modtagerlandet garanterer for, 

at sendingen overholder de krav, der fremgår af certifikatet. 

Operatør: enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet af en eller flere af de forpligtelser, der er 

fastsat i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2 i Kontrolforordningen. 
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Produkt: Fællesbetegnelse for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og afledte produkter, 

avlsmaterialer og fødevarekontaktmaterialer. 

Samhandelsland:  

For fødevarer: 

Et EU-land, Det Forenede Kongerige, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland 

for animalske fødevarer og for visse ikke-animalske fødevarer. Færøerne og Grønland er samhandelsland 

for fisk og fiskevarer samt levende to skallede bløddyr. Disse lande tilsammen betegnes 

samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet: 

a) Ceuta og Melilla i Spanien. 

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig. 

c) Guernsey og Jersey i Det Forenede Kongerige. 

For animalske biprodukter og foder: 

Samhandelsland: Et EU-land, Det Forenede Kongerige, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Andorra. 

Ved eksport fra EU til Færøerne af animalske biprodukter af fiskevarer og heraf afledte produkter er 

Færøerne samhandelsland. Grønland er samhandelsland for animalske biprodukter af fiskevarer og 

muslinger og afledte produkter af disse varer. Disse lande betegnes tilsammen for samhandelsområdet. 

Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet: 

a) Ceuta og Melilla i Spanien. 

b) Oversøiske territorier og departementer i Frankrig. 

c) Guernsey og Jersey i Det Forenede Kongerige. 

Sending: En mængde af produkter omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert 

andet dokument, som befordres med samme transportmiddel, kommer fra samme område og er af samme 

type, klasse eller betegnelse og har samme modtager. 

Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet. 
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Bilag 2 – Eksempler 
Listen med eksempler i dette bilag er ikke udtømmende, og andre forhold kan gøre sig gældende, så 

udfaldet af en lignende problemstilling ikke nødvendigvis er den samme. Udstedelse af 

erstatningscertifikatet beror altid på en konkret vurdering. 

Eksempler på sager, hvor der kan udstedes erstatningscertifikat 
• Ny modtager. Under længere transporter (typisk skibstransporter) kan sendinger blive handlet 

undervejs, og eksportøren kan blive bedt om et erstatningscertifikat, hvor eneste ændring er en ny 

modtager. I disse tilfælde kan der udstedes et erstatningscertifikat. 

• Ændringer i oplysninger om transitlande og / eller grænseovergangssteder. Hvis den planlagte 

transportrute ændrer sig efter certifikatudstedelsen og eneste ændringer vedrører transitlande 

og/eller grænseovergangssteder. I disse tilfælde kan der udstedes et erstatningscertifikat. 

• Transportmiddel. Hvis sendingen omdirigeres til et andet transportmiddel end først planlagt, 

eksempelvis at en sending skal transporteres med fly i stedet for med skib, kan et 

erstatningscertifikat udstedes. Se også længere nede under ”Ændring af container og/eller 

seglnummer”. 

I visse tilfælde er den administrative fejl i det oprindelige certifikat så åbenlys, at der alligevel kan udstedes 

et erstatningscertifikat, selvom der ændres i oplysninger, der vedrører sendingens identifikation, 

sporbarhed eller garantier. Nedenfor er angivet fejl, hvor certifikatudsteder kan vurdere, at der er tale om 

så åbenlyse fejl, at der kan udstedes et erstatningscertifikat.  

 

• Der er byttet om på slagtedato og produktionsdato. Der ændres i øvrigt ikke i de to datoer, og 

baggrundsdokumentationen viser overensstemmelse med de nye oplysninger.  

• Der er byttet om på nettovægt og bruttovægt, så nettovægten er større end bruttovægten. Der 

ændres ikke i de to vægtangivelser, og baggrundsdokumentationen viser overensstemmelse med 

de nye oplysninger.   

• Åbenlys tastefejl i containernummer. Der fremlægges dokumentation for det rigtige 

containernummer, og at det oprindeligt anførte containernummer ikke findes, eller det på anden 

vis kan dokumenteres, at det pågældende containernummer ikke kan knyttes til den konkrete 

sending. 

• Åbenlyse tastefejl i datoer som f.eks. 1-10-20021. Der fremlægges dokumentation for, at der skulle 

have stået 1-10-2021. Der må kun rettes i den åbenlyse fejl (der kan altså ikke rettes til f.eks. 3-10-

2021).  

• Åbenlys tastefejl i autorisationsnummer for dansk oprindelsesvirksomhed. Det oprindeligt anførte 

autorisationsnummer er ikke tilknyttet nogen ABP-, foder- eller fødevarevirksomhed i Danmark.  

• Forkert autorisationsnummer, hvis det kan dokumenteres at de pågældende produkter ikke kan 

være produceret på den pågældende produktionsvirksomhed. Eksempelvis at indfrosne produkter 

skulle være indfrosset og afsendt fra en virksomhed uden indfrysningsmuligheder, eller at 

kyllingeprodukter skulle være produceret på et kreaturslagteri. 

• Fejl i et afkrydsningsfelt som f.eks. omhandler BSE (vedrører garantier for sendingen). Alle 

oplysninger i det oprindelige certifikat angiver, at sendingen stammer fra dyr født, opvokset og 

slagtet i Danmark samtidigt med, at der er krydset af i, at oprindelseslandet har en kontrolleret BSE-

risiko (Danmark har en ubetydelig BSE-risiko). Der fremlægges baggrundsdokumentation for, at 

sendingen stammer fra dyr født, opvokset og slagtet i Danmark. Kræver et grundigt kendskab til 

virksomheden og en grundig kontrol af baggrundsdokumentationen.  
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Eksempler på sager, hvor der i visse tilfælde kan udstedes et erstatningscertifikat 
• Nyt modtagerland: I tilfælde hvor sendingen skal omdirigeres til et helt andet land, må 

certifikatmodellen til land 1 sammenlignes med certifikatmodellen til land 2. Hvis sendingen 

eksempelvis er blevet eksporteret på et bilateralt certifikat, hvor der er certificeret for mange 

garantier og sendingen omdirigeres til et land, der kun stiller krav om et generelt certifikat, vil der, 

hvis øvrige forhold tillader det, godt kunne udstedes et erstatningscertifikat. Hvis der omvendt 

stilles flere krav fra det nye modtagerland, end der var certificeret for på certifikatet for land 1, kan 

der ikke udstedes erstatningscertifikat. 

• Ændring i container- og eller seglnummer: I disse tilfælde kan der umiddelbart ikke udstedes 

erstatningscertifikat. I tilfælde hvor eksempelvis containeren er gået i stykker undervejs, 

fremlægges der myndighedspåtegnet dokumentation for, at der er sket en omlæsning til en ny 

container (med evt. ny forsegling). I disse tilfælde vil det være muligt af få udstedt et 

erstatningscertifikat, hvis øvrige forhold tillader det.  
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Bilag 3 – Skabelon til “To whom it may concern” skrivelse 
 

 

To whom it may concern 

 

DATO the Danish establishment NAVN, approval no. AUT.NR, has asked the Danish Veterinary and 

Food Administration (DVFA) to issue a replacement certificate to cancel and replace certificate no. 

OPRINDELIGT CERTIFIKATNR. covering a consignment of PRODUKTBESKRIVELSE exported to 

NAVN TREDJELAND. According to VIRKSOMHEDENS NAVN, the certificate includes wrong 

information regarding the BESKRIVELSE AF FEJL I CERTIFIKATET and has to be replaced. 

A replacement certificate would include changes of data related to the physical consignment 

(VÆLG TRACEABILITY AND/OR IDENTIFICATION). As the DVFA has no access to verify such 

changes through a physical check of the consignment, as the consignment no longer is present in 

Denmark, the DVFA cannot in this case issue a replacement certificate. This decision is in 

accordance with current legislation and Danish certification procedures and is indispensable. 

In order to get the consignment released, the involved establishments have provided background 

that is more detailed and traceability documents related to the consignment to the DVFA and 

asked the DVFA for an official statement.  

In this respect and based on a thorough investigation and evaluation of the documents the DVFA 

hereby declare that the documents indicate that the following information in certificate no. 

OPRINDELIGT CERTIFIKATNR. should have been: 

Entydig beskrivelse af rubrikker med forkerte oplysninger og hvad der burde have stået i dem. 

Date and place: 

 

Name and signature of certifying officer: 

 

Official stamp: 

 


