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1. INDLEDNING 

Markedsføring af sikre fødevarer og foderstoffer er først og fremmest et spørgsmål om god 
håndteringspraksis på alle stadier af fødevare- og foderkæden fra primærproduktion til endelig 
forarbejdning. Det påhviler derfor alle virksomheder i fødevare- og foderkæden at udøve god 
hygiejne- og håndteringspraksis og sørge for, at de varer, som de håndterer, er sikre. Forordning 
(EF) nr. 183/2005 (som ændret) om krav til foderstofhygiejne samt forordning (EF) nr. 852/2004 
(som ændret) om levnedsmiddelhygiejne anerkender, at god hygiejnepraksis vil bidrage positivt til 
at opfylde målsætningerne i EU's fødevare- og foderstoflovgivning, og opfordrer til, at der i samråd 
mellem interesserede parter udarbejdes nationale eller fælleseuropæiske retningslinjer for god 
praksis for håndtering af fødevarer og foderstoffer i de relevante sektorer. 

I forbindelse med udarbejdelsen af den europæiske lovgivning om fødevare- og foderstoffer, der 
primært har fokus på fødevaresikkerheden, har Coceral, Cogeca og Unistock oprettet en særlig 
arbejdsgruppe, der har udarbejdet disse EU-retningslinjer for god hygiejnepraksis ved opsamling 
og oplagring af, handel med og transport af korn, oliefrø og proteinafgrøder. Retningslinjerne skal 
bruges som referencedokument, så der kan sørges for, at de europæiske hygiejnestandarder 
overholdes, at fødevaresikkerhedsrisiciene kommer under kontrol, og at fødevarerne og 
foderstofferne på markedet er sikre. Retningslinjerne hjælper også virksomhederne med at 
imødekomme købernes krav. I den sammenhæng tager de tre EU-sammenslutninger også hensyn 
til det vejledende dokument om gennemførelse af den generelle fødevarelovgivning, som Den 
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed godkendte på sit møde den 20. december 
2004, og som skal betragtes som et vigtigt dokument, som virksomhederne skal henholde sig til 
med henblik på at overholde principperne i den generelle fødevarelovgivning. 

Disse fælles retningslinjer er udarbejdet i samråd med en lang række sektorer, der beskæftiger sig 
med produktion og forbrug af fødevarer og foderstoffer, samt andre interessenter i hele 
Fællesskabet1. 

Retningslinjerne, der skal tilpasses af de enkelte virksomheder, alt efter hvilke aktiviteter de skal 
kontrollere, har til formål at forebygge eller reducere de risici for biologisk, kemisk og/eller fysisk 
kontamination, der er identificeret i risikoanalysen. Virksomhederne håndterer korn, oliefrø og 
proteinafgrøder (i det følgende benævnt "afgrøder" eller "fødevarer og foderstoffer/fodermidler"). 
De skal identificere, om der for nogle af deres distributionssteder gælder særlige krav med hensyn 
til bestemte identificerede risici, og om nødvendigt øge deres fokus på forebyggelse af 
krydskontaminering. Derudover har disse retningslinjer til formål at hjælpe virksomhederne med at 
efterleve EU's og medlemsstaternes lovgivninger vedrørende fødevare- og foderstofsikkerhed. 
Dette kan nogle gange være forbundet med større tiltagsudgifter, men det vil være berettiget, da 
man opnår større fødevare- og foderstofsikkerhed. 

Retningslinjerne, der skal anvendes på frivillig basis, er et værktøj til understøttelse af 
virksomhedernes daglige håndtering af fødevarer og foderstoffer med henblik på sikker opsamling, 
oplagring, handel og transport. De er udfærdiget af og til virksomheder inden for opsamling, 
oplagring og handel i samarbejde med andre relevante parter (industripartnere, tilsynsorganer 
m.v.) for at hjælpe dem med at: 
- overholde god hygiejnepraksis, hvad angår anlæg, bygninger, udstyr, transport, affald og 

personale 
- identificere de risici, der har stor relevans for forbrugernes sikkerhed, og iværksætte passende 

procedurer til styring af disse risici ud fra principperne i HACCP-systemet (Hazard Analysis 
and Critical Control Points (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)). 

                                                 
1
 Følgende sammenslutninger er blevet konsulteret: AAF, APAG, CEFS, CEPS, COCERAL, COFALEC, 

COPA-COGECA, EABA, EAPA, EDA, EFPRA, EMFEMA, EUCOLAIT, EUROMALT, European Flour Millers, 
EUSALT, FEDIAF, FEDIOL, FEFAC, FERM, FoodDrinkEurope, IFFO, IMA-Europe og The Brewers of 
Europe 
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Retningslinjerne er bygget op omkring selvstændige og komplementære moduler, hvor man kan 
identificere de relevante aktiviteter, der udføres af en eller flere virksomheder eller af disses 
underleverandører: 

• Handel 

• Opsamling 

• Oplagring 

• Håndtering 

• Forsendelse/levering, herunder vej-, flod-, sø- og jernbanetransport. 

Når retningslinjerne anvendes, skal virksomhederne gennemgå deres egne foranstaltninger internt 
og sammenholde dem med retningslinjernes anbefalinger og myndighedernes krav. 
Retningslinjerne bør danne grundlag for udarbejdelse af interne regler i den enkelte virksomhed; 
de fritager ikke virksomhederne fra at tænke selvstændigt, idet de skal tage højde for egne 
karakteristika og tilpasse procedurerne derefter. Derudover kan virksomhederne vælge andre 
metoder end dem, der er foreslået, idet de dog skal bevise sådanne metoders effektivitet. 
De offentlige myndigheder anerkender god hygiejnepraksis inden for et givet erhverv, når de 
udfører deres offentlige kontroller. Virksomhederne kan derfor henvise til retningslinjerne for god 
hygiejnepraksis, når de skal gøre rede for de foranstaltninger, som de træffer på et givet niveau. 
Retningslinjerne er et hjælpeværktøj ved oplæring af personale og bevidstgørelse af leverandører 
(landbrugere, tjenesteydere m.v.). 
Retningslinjerne opdateres regelmæssigt på initiativ fra Coceral, Cogeca og Unistock for at tage 
hensyn til den teknologiske, videnskabelige og lovgivningsmæssige udvikling. Den næste 
revidering af retningslinjerne er fastsat til senest 5 år efter offentliggørelsen af denne version. 
Virksomhederne skal imidlertid tage hensyn til eventuel lovgivning, der vedtages efter datoen for 
udfærdigelse af disse retningslinjer, uden først at vente på en opdatering. Coceral, Cogeca og 
Unistock holder øje med, om der tages relevante lovgivningsinitiativer, for at hjælpe 
virksomhederne med at overholde ovennævnte forpligtelse. 

Revideringer af retningslinjerne kan også iværksættes af retningslinjernes medejere på anmodning 
fra Europa-Kommissionen eller medlemmerne af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer 
og Foder (jf. artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 852/2004 (som ændret) og artikel 22, stk. 5, i 
forordning (EF) nr. 183/2005 (som ændret)). Sådanne revideringer vil blive forelagt de relevante 
EU-myndigheder med henblik på officiel validering. 

Retningslinjerne kan også danne grundlag for mere detaljerede nationale eller regionale 
vejledninger, der imidlertid ikke bør stride mod disse EU-retningslinjer. Hvis en medlemsstat 
og/eller en virksomhed allerede har indført og benytter højere standarder, må retningslinjerne ikke 
anvendes til at sænke disse standarder. 

Coceral er det europæiske udvalg for handel med korn, ris, foderstoffer, oliefrø, olivenolie, olier og 
fedtstoffer. Medlemmerne af Coceral er de nationale handelsorganisationer fra de fleste af EU28-
medlemsstaterne, der repræsenterer opsamlere, distributører, eksportører og importører af 
ovennævnte varer samt lagerholdere, der udbyder bulkoplagring heraf. Medlemmerne består af 
primært private erhvervsdrivende og i nogle lande også af landbrugskooperativer. Coceral har 
desuden associerede medlemmer i Schweiz. 

Cogeca, sammenslutningen af EU's landbrugskooperativer, repræsenterer aktuelt de generelle og 
specifikke interesser hos omkring 40 000 landbrugskooperativer, der beskæftiger ca. 660 000 
personer og har en samlet omsætning på over 300 mia. EUR i hele det udvidede Europa. Siden sin 
oprettelse har Cogeca været anerkendt af EU's institutioner som hovedorganisation og dermed 
talsmand for hele landbrugs- og fiskerikooperativsektoren. 

Unistock er den europæiske sammenslutning af havnevirksomheder i EU, der oplagrer 
landbrugsvarer i bulk. Unistocks primære opgave er at repræsentere de enkelte medlemmers 
interesser over for EU-myndighederne. Siden sin oprettelse har Unistock udviklet en særlig 
ekspertise inden for sundheds- og miljørelaterede problemer, der påvirker hverdagen hos de 
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europæiske lagerholdere af landbrugsvarer i bulk.  
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2. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER 

2.1. Anvendelsesområde 

Disse EU-retningslinjer for opsamling og oplagring af, handel med og transport af korn, oliefrø og 
proteinafgrøder (i det følgende benævnt retningslinjerne) giver forslag til god hygiejnepraksis i 
virksomheder, der opsamler, oplagrer, handler med og transporterer korn, oliefrø, proteinafgrøder 
og andre vegetabilske produkter samt biprodukter heraf (f.eks. olier, mel og fedtstoffer af 
vegetabilsk oprindelse), der skal anvendes som fødevarer og/eller foderstoffer. 

Retningslinjerne gælder alle aktiviteter fra modtagelse til forsendelse af ovennævnte varer, og de 
dækker alle fødevare- og foderstofvirksomheder i Europa, som udfører de omtalte aktiviteter, der 
ligger inden for anvendelsesområdet, dvs. al handel i første stadie på det nationale eller det 
fælleseuropæiske marked samt handel med tredjelande. 

Retningslinjerne er ikke tiltænkt landbrugere med egne lagerfaciliteter. Der henvises til 
retningslinjer, der er specifikke for primærproduktion. 

Nærværende retningslinjer dækker ikke de kommercielle aspekter af produkterne, da de er 
omfattet af kontraktbestemmelserne. 

2.1.1. Virksomheder inden for forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

Nationale & 
fælleseuropæiske markeder 

LANDBRUGS- 
PRODUKTION 
Primærproduktion 

& tilknyttede aktiviteter 
Landbrugere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØRSTE 
HANDEL 

Opsamling, oplagring, 
transport, 

forhandlere, kooperativer 

FØRSTE 
FORARBEJDNING 
(møllerier, malterier...) 

Foderindustrien 

ANDEN 
FORARBEJDNING 

Fødevareindustrien, 

bryggerier, 

kiksefabrikker, 
dyrefoderindustrien 

DISTRIBUTION 
Engroslagre/import, eksport & handel 

Oplagring 
transport 

Markedsføri
ng 

TREDJE 
FORARBEJDNING 

Distribution til endelige forbrugere 
Små detailhandlere (bagere, slagtere)... 

Mellemstore og økologiske detailhandlere 

FORBRUGERE 

Virksomhedernes aktiviteter 
inddeles i følgende stadier: 

1. Modtagelse (identificering, 
prøveudtagning, inspektion, 
klassificering osv.) 

2. Emballering (rensning, 
sortering, tørring, samling osv.) 

3. Oplagring (afkøling, 
ventilering, overførsel mellem 
siloer, pesticidbehandling, 
inspektion osv.) 

4. Forsendelse (lastning, 

prøveudtagning osv.), 
transport, levering. 
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Alle de tekniske processer er udviklet med henblik på handel med varerne. 
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2.2. Lovgivningens definitioner2 
Parti: en identificerbar mængde fødevarer eller foder, hvorom det er fastslået, at det har fælles 
karakteristika såsom oprindelse, type, emballagetype, pakkevirksomhed, afsender eller mærkning, 
og i tilfælde af en produktionsproces en produktionsenhed fra ét anlæg, hvor der anvendes 
ensartede produktionsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende 
og oplagres sammen (forordning (EF) nr. 1069/2009 som ændret og forordning (EF) nr. 767/2009 
som ændret). 
Foder (eller foderstoffer): alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om 
de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr 
(forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret). 
Fødevarer (eller levnedsmidler): alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede 
eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages 
af mennesker (forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret). 
Foderstofhygiejne: foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for at bekæmpe farer og 
sikre, at et foderstof er egnet til foder, hvis det anvendes som tilsigtet (forordning (EF) nr. 183/2005 
som ændret). 
Fødevarehygiejne: foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for at kontrollere risici og 
sikre, at en fødevare er egnet til konsum, hvis den anvendes som tilsigtet (forordning (EF) 
nr. 852/2004 som ændret). 
Fodermidler: vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentligste formål er at opfylde dyrs 
ernæringsbehov, i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel 
forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og 
som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand eller til fremstilling af 
foderblandinger eller som bærestof i forblandinger (forordning nr. 767/2009 som ændret). 
Fare: den potentielt sundhedsskadelige virkning, der kan være forbundet med biologiske, kemiske 
eller fysiske agenser i fødevarer eller foder eller forbundet med fødevarernes eller foderets tilstand 
(forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret). 
Leder af en fødevarevirksomhed/foderstofvirksomhed: den eller de fysiske eller juridiske 
personer, der er ansvarlige for, at fødevarelovgivningens/foderstoflovgivningens bestemmelser 
overholdes i den fødevarevirksomhed/foderstofvirksomhed, som er under vedkommendes ledelse 
(forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret og forordning (EF) nr. 183/2005 som ændret). 
Risiko: en funktion af sandsynligheden for, at en fare har en negativ indvirkning på sundheden, 
sammenholdt med, hvor alvorlig denne indvirkning er (forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret). 
Sporbarhed: muligheden for at kunne spore og følge en fødevare, et foder, et dyr, der anvendes i 
fødevareproduktionen, eller et stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en 
fødevare eller et foder gennem alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled (forordning (EF) 
nr. 178/2002 som ændret) 
Uønskede stoffer ethvert stof eller produkt, bortset for patogener, der forekommer i og/eller på 
produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller 
for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt (direktiv 2002/32/EF). 
Affald: ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er 
forpligtet til at skille sig af med (direktiv 2008/98/EF). 
Driftsaffald: enhver form for affald, herunder spildevand, og andre rester end lastrester, som 
frembringes, medens et skib er i drift, og som falder ind under bilag I, IV og V til Marpol 73/78, samt 
lastrelateret affald som defineret i retningslinjerne for gennemførelse af bilag V til Marpol 73/78 
(direktiv 2000/59/EF). 
Lastrester: rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke, efter at losning og rengøring er afsluttet, 
herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning/losning (direktiv 2000/59/EF). 

2.2.1 Andre definitioner 
Aflatoksiner: mykotoksiner produceret af Aspergillus-svampearter, navnlig A. Flavus, A. 

Parasiticus og A. Nomius. 
Aspergillus: meget almindelig type skimmelsvamp, som det af sanitære og økonomiske grunde er 

                                                 
2 

Når retningslinjerne henviser til lovgivningen, anbefales det, at virksomheden tjekker, om der er sket 
opdateringer/ændringer. 
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meget vigtigt at have under kontrol i de fødevareproducerende industrier. Mange af arterne er 
toksikogene. 
Individuel beholder: opbevaringsenhed med forskellig kapacitet til fødevarer og foderstoffer, hvor 
korn, oliefrø og biprodukter heraf oplagres. 
Overholdelse af kontraktbestemmelserne: forarbejdning af fødevarerne og foderstofferne i 
henhold til kontraktspecifikationerne (samling, gradering, rensning). 
Kalibrering: en passende procedure til kontrol af, om en måleanordning angiver en præcis værdi. 
Opsamling (den betydning, termen har i disse retningslinjer): råmaterialerne opsamles ved 
modtagelsen. 
Kontrolpunkt: Punkt, stadie eller procedure, der sikrer hygiejnekontrollen af en proces. 
CCP (kritisk kontrolpunkt): stadie, hvor der kan anvendes en kontrolforanstaltning, og hvor det er 
vigtigt at forebygge eller eliminere en fare, der kompromitterer fødevaresikkerheden, eller bringe 
sikkerheden op på et acceptabelt niveau. 
Rensning: procedure, hvor man fjerner diverse urenheder (skaller, strå, jord osv.), der har negativ 
indvirkning på oplagringen og holdbarheden af fødevarer og foderstoffer. Rensningen sker ved 
sugning og/eller gradering (gitre). 
Korrigerende foranstaltninger: handlinger, der skal udføres, når tilsynsresultatet viser, at CCP-
punktet ikke er under kontrol. 
Forurenende stof: alle biologiske eller kemiske stoffer, fremmedlegemer eller andre stoffer, der 
ikke er bevidst tilsat et produkt, og som kan bringe produktets sikkerhed eller sundhed i fare. 
Kontaminering/krydskontaminering: uønsket forekomst af urenheder af kemisk eller 
mikrobiologisk art eller fremmedlegemer under produktion, prøveudtagning, emballering eller 
omemballering, oplagring eller transport. 
Kritisk grænseværdi (eller kritisk tærskelværdi): skellet mellem acceptable og uacceptable 
værdier. 
Kontrolforanstaltninger (eller forebyggende foranstaltninger): Handlinger eller aktiviteter, som 
udføres for at forebygge eller eliminere en fare, der kompromitterer fødevare- og 
foderstofsikkerhed, eller for at bringe sikkerheden op på et acceptabelt niveau. 
Dokumentation: enhver form for skriftlig information, digitale data og andre dokumenter, uanset 
form og format (papir, elektronisk osv.), som virksomheden er i besiddelse af. 
Støvmærke: et mærke (f.eks. et kors eller en cirkel), der males på gulvet (i kontrastfarve i forhold til 
gulvets farve), så man kan vurdere mængden af støv. 
FIFU (først ind, først ud): en lagringsmetode, hvor den første vare, der kommer ind på lageret, 
også er den første, der forlader lageret. 
Oplagring i beholdere med flad bund: oplagring af fødevarer og foderstoffer i beholdere, hvis 
bunddimensioner er større end højden. 
Gennemstrømningsmåler anordning til måling af gennemstrømningen af et produkt, der skal 
forstøves eller sprayes. 
Fødevare- og foderstofsikkerhed: sikring af, at fødevarer og foderstoffer ikke skader forbrugeren, 
når de tilberedes og/eller indtages som tilsigtet. 
Gradering: mekanisk procedure til sortering af en sending eller et parti for at sikre, at kundens 
specifikationer overholdes (f.eks. gradering af maltbyg). 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)): 
system til identificering, vurdering og styring af væsentlige sikkerhedsrisici for fødevarer og 
foderstoffer. 
Risikoanalyse: procedure til indsamling og vurdering af risikorelaterede data, herunder data om 
risikoskabende faktorer, så det kan fastsættes, hvilke risici der skal tages hensyn til i HACCP-
planen for at sikre fødevare- og foderstofsikkerheden. 
HACCP-plan: Dokument, der udfærdiges i henhold til HACCP-principperne, til styring af væsentlige 
risici relateret til fødevare- og foderstofsikkerheden i de relevante sektorer. 
Håndteringsudstyr: system til mekanisk eller pneumatisk flytning af fødevarer og foderstoffer i 
bulk. 
Tragtbeholder: beholder med lille kapacitet, hvori varer opbevares i kort tid. 
Overførsel mellem siloer: procedure, hvor man overfører en fødevare- eller fodermasse fra én silo 
til en anden, f.eks. for at homogenisere massen eller forhindre størkning. 
Netværk: offentlige eller private organer/enheder, der bl.a. giver fødevare- og 
foderstofvirksomheder mulighed for at udveksle og hente data/analyseresultater, udveksle 
synspunkter om tekniske anliggender inden for landbrugsindustrien og få råd og vejledning om, 
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hvordan man udarbejder planer til effektiv overvågning af fødevare- og foderstofsikkerheden for 
korn og oliefrø (f.eks. QUALIMAT eller IRTAC i Frankrig, Galis.gmp i Spanien osv.). 
Pesticidbehandling: procedure, hvor man anvender pesticider i fast, flydende eller luftig form på 
fødevarer eller foderstoffer eller på lagerets vægge. 
Levnedsmidler og biprodukter heraf: alle produkter af vegetabilsk oprindelse fra primær 
landbrugsproduktion, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er 
bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker (tilpasset efter artikel 2 
i forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret). Definitionerne af "forarbejdning", "uforarbejdede 
produkter" og "forarbejdede produkter" er defineret i punkt m), n) og o) i artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (som ændret) af 29. april 2004 om 
fødevarehygiejne. 
Ishikawa-diagram [de fem ord nedenfor begynder med M på fransk]: husketeknik til sikring af 
en grundig undersøgelse. På hvert stadie i søjlediagrammet stiller teamet sig selv spørgsmålet: 
"Skyldes risikoen de Råvarer, der er tale om på stadiet, det Udstyr, der bruges på stadiet, den 
Arbejdskraft, der bruges på stadiet, Miljøet (arbejdsmiljøet) eller Metoden (fremgangsmåden)?" 
Vedligeholdelse: sikring af et værktøjs funktionsdygtighed, så det kan bruges til de tiltænkte 
opgaver. To typer vedligeholdelse praktiseres: korrigerende vedligeholdelse, hvor man reparerer 
værktøjet, hvis det er nødvendigt, og forebyggende vedligeholdelse, der er planlagt på forhånd. 
Majstørrerum: trådnetdækkede enheder til udendørs opbevaring af majs, hvor majsen tørrer 
langsomt i den omgivende luft. 
Mykotoksiner: toksiske metabolitter, der produceres af visse typer skimmelsvamp, og som er 
farlige for mennesker og dyr, der indtager de fødevarer eller foderstoffer, som skimmelsvampen 
vokser på. Overvågning: foranstaltning, hvor man udfører en række planlagte observationer eller 
kontrolparametermålinger for at se, om et givet kritisk kontrolpunkt (CCP) er under kontrol. 
Nebulisering (forstøvning): procedure, hvor man coater fødevarer og foderstoffer med et ultrafint 
tågelag, så det sikres, at pesticidbehandlingen fordeles mere konsistent end ved sprøjtning af et 
miljø. 
Fremgangsmåde: specifik metode til udførelse af en opgave. 
pH (hydrogenpotentiale): enhed mellem 1 og 14, der angiver, hvor surt (< 7) eller basisk (> 7) et 
stof er Patogen: noget, der forårsager sygdom. 
Skadegørere: fugle, gnavere, insekter og andre dyr, der direkte eller indirekte kan forurene 
fødevarer og foderstoffer. 
Kar: ifyldningsbeholder, som fyldes med fødevarer og foderstoffer ved hjælp af tyngdekraften. 
Forudsætningsprogrammer (FP'er): forhold og procedurer samt aktiviteter og praksisser, der skal 
være på plads i hele fødevare- og foderkæden for at opnå og fastholde et hygiejnisk miljø. FP'er 
skal være hensigtsmæssige og egnede til håndtering af varer i hele fødevare- og foderstofkæden 
for at garantere, at disse er sikre og egnet til konsum. FP'er understøtter HACCP-planer. 
Procedure: specifik metode til udførelse af en aktivitet eller handling. 
Råmateriale: råstof i uforarbejdet, modificeret eller halvforarbejdet tilstand, der indgår i en 
produktionsproces og forarbejdes (modificeres eller transformeres) med henblik på fremstilling af 
en færdigvare. 
Journal: dokument, der indeholder relevante resultater eller beviser for, at en givet aktivitet er 
blevet udført. 
Lugt: unormal lugt (der lugter anderledes end normalt for de pågældende fødevarer og 
foderstoffer). 
Specifikationer: Informations- eller aftaledokument, som leverandøren og kunden har indgået, og 
som fastsætter den ønskede kvalitet af et produkt eller en tjenesteydelse samt kriterierne for 
vurdering heraf (hygiejnekrav m.v.). 
Silotermometer: system, der ved hjælp af sensorer måler temperaturen i en silomasse. Sortering: 
mekanisk procedure, hvor man f.eks. adskiller to forskellige sorter (f.eks.: sortering af et parti 
hvede, der indeholder raps). 
Terminal (eller terminaloperatør): facilitet til overførsel af en vare fra ét transportmodul til et 
andet, evt. med mellemliggende oplagring. 
Termodynamisk vandaktivitet (Aw): begreb, der blev indført i 1936 af Lewis, som talte om 
"Activity of Water" (vandaktivitet – deraf forkortelsen Aw). Begrebet vedrører det vand i fødevarer, 
der er tilgængeligt for mikroorganismer. Aktiviteten af rent vand svarer til 1. 
Verifikation: anvendelse af metoder, procedurer, analyser og andre evalueringer i tillæg til de 
fremgangsmåder, der anvendes ved overvågning, for at tjekke, om HACCP-planen overholdes. 
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Ventilation: metode til afkøling af fødevarer og foderstoffer og opretholdelse af tilstrækkeligt lave 
temperaturer for at sikre hensigtsmæssig oplagring. Ventilation sker ved forceret cirkulation af den 
omgivende luft i retning af en kornmasse (luften forceres eller ekstraheres ved hjælp af en 
ventilator, sendes til fødevarer og foderstoffer gennem rør og fordeles derefter i kornmassen via et 
distributionssystem med ventilationsskakte). 

2.3. Lovgivning 
Den Europæiske Union har revideret hele sin fødevare- og foderstoflovgivning for at gennemføre 
en konsistent og gennemsigtig hygiejnepolitik, der skal gælde fødevarer og foderstoffer og alle 
fødevare- og foderstofvirksomheder. 
De gode praksisser, der anbefales i disse retningslinjer, er inspireret af HACCP-metoden og 
imødekommer lovkravene vedrørende fødevare- og foderstofhygiejne. Den lovgivning, der primært 
tages hensyn til ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, er angivet i tillæg 8.
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DEL I 

GOD HYGIEJNEPRAKSIS, DER ANBEFALES VED OPSAMLING OG OPLAGRING AF, 

HANDEL MED OG/ELLER TRANSPORT AF FØDEVARER OG FODERSTOFFER 

Kapitel I 

God hygiejnepraksis generelt 

1 Ledelsens ansvar 

1.1. Ledelsens forpligtelser, ansvarsområder og tiltag 

Ledelsen er forpligtet til at gennemføre og overholde retningslinjerne for at bidrage til at sikre fødevare- 
og foderstofsikkerheden ved håndtering af landbrugsvarer i bulk. 

Ledelsen skal sørge for, at ansvarsfordeling og beføjelser defineres på skrift og videreformidles i 
organisationen. 

Medarbejdere udpeget af ledelsen skal have et defineret ansvar for og definerede beføjelser til at: 

> Identificere og registrere eventuelle problemer vedrørende produktsikkerheden og 
virksomhedens HACCP-system. 

> Iværksætte afhjælpende foranstaltninger og sørge for styring af sådanne problemer. 
> Iværksætte foranstaltninger til forebyggelse af afvigelser, hvad angår produktsikkerhed. 

Ledelsen skal: 

> Udforme en produktsikkerhedspolitik og sørge for, at der formuleres relevante målsætninger. 
> Definere HACCP-systemets anvendelsesområde ved at identificere de 

produkter/produktkategorier, der er omfattet af systemet, og sørge for, at der udarbejdes 
sikkerhedsmålsætninger som en del af systemet, og 

> Sørge for, at disse målsætninger og tiltag stemmer overens med virksomhedens 
forretningsmål samt med vedtægtsmæssige og lovbestemte krav. 

> Sørge for regelmæssig gennemgang af ledelsens forpligtelser, ansvarsområder og tiltag. 

1.2. Ledelsesstruktur og ressourcefordeling 

Den øverste ledelse skal udpege en HACCP-teamleder, der uafhængigt af andre ansvarsområder skal 
tilrettelægge teamets arbejde samt have ansvar for og beføjelser til at: 

> Sikre, at ledelsessystemet udformes, gennemføres, vedligeholdes og opdateres i henhold 
til nærværende retningslinjer. 

> Sørge for rapportering direkte til organisationens øverste ledelse om ledelsessystemets 
effektivitet og egnethed, så man om nødvendigt kan forbedre systemet, og 

> Arrangere relevant undervisning til oplæring af teammedlemmerne. 
HACCP-teamlederen skal være en repræsentant fra ledelsen eller have direkte kontakt med ledelsen. 

Driftslederen skal sørge for tilstrækkelige ressourcer til udformning, gennemførelse, vedligeholdelse, 
opdatering og styring af HACCP-systemerne. 

Der skal sørges for tilstrækkelig kommunikation, så HACCP-teamet/teamlederen får besked, hvis der 
sker væsentlige ændringer i produkter eller processer. 
Driftslederen skal udpege et HACCP-team, der skal udarbejde en effektiv HACCP-plan med 
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henblik på oprettelse af et risikovurderingssystem. 

HACCP-teamet skal omfatte: 
> Medarbejdere fra alle de relevante driftsaktiviteter og funktioner i virksomheden. 
> Mindst ét medlem med dokumenteret gyldig HACCP-uddannelse. 
> Hvis driftslederen uddelegerer vigtige aktiviteter til tredjeparter, bør der være 

repræsentanter for disse tredjeparter i HACCP-teamet. 

HACCP-teamets sammensætning og teammedlemmernes kvalifikationer skal dokumenteres. 
Enkeltpersoner må gerne udfylde flere roller i HACCP-teamet, ligesom der gerne må benyttes 
eksterne ressourcer, forudsat at teamet fungerer effektivt. 

1.3. Personale 

Alle foranstaltninger udarbejdes i henhold til de sikkerhedsregler, som driftslederen har defineret. 
Der udarbejdes eventuelt en organisationsplan og en oversigt over ansvarsområder. 
Medarbejderne, herunder nyansatte i midlertidige stillinger og vedligeholdelses- og 
transportpersonale, underrettes om og sættes ind i deres forpligtelser og ansvarsområder og 
instrueres i hygiejnekravene. Der føres journal over, hvem der instrueres i hvad hvornår. 

De medarbejdere, der beskæftiger sig med driften, sættes ind i og briefes regelmæssigt om de 
interne styrings- og registreringsprocedurer, udbygningen af reglerne samt de erhvervsmæssige 
anvendelser. For at sikre, at medarbejdernes uddannelsesniveau er tidssvarende, anbefales det, at 
de modtager undervisning, inden der indføres væsentlige ændringer i relevante procedurer. 

Derudover undervises driftsmedarbejderne om nødvendigt i lovgivningen om grænseværdierne for 
forurenende stoffer ved pesticidbehandling, i rengøringsprocedurerne og generelt i god 
hygiejnepraksis (GHP) og god fremstillingspraksis (GMP) samt i reglerne om sporbar 
prøveudtagning og analyse. 

Der sørges for specifik undervisning, specifik administrativ forvaltning og tekniske 
interventionsforanstaltninger, når virksomheden beskæftiger sig med varer, der er omfattet af 
særlige bestemmelser. 

1.3.1. Større hygiejnebevidsthed 

Sørg for, at alle medarbejdere bevidstgøres om hygiejnen, herunder vikarer og nyansatte samt 
vedligeholdelses- og transportpersonale. Sørg for regelmæssige genopfriskningskurser om emnet. 

Sørg for, at medarbejderne, herunder sæsonarbejdere, bevidstgøres om menneskeinduceret 
kontaminering, så de bedre kan forstå og overholde hygiejnebestemmelserne, navnlig med hensyn 
til rengøring af kar, dosering af pesticider og håndvask. 

Sørg for undervisning af de medarbejdere, der har ansvaret for at udvikle og vedligeholde HACCP-
systemet eller gennemføre disse retningslinjer i virksomheden. Alle medarbejdere bør bevidstgøres 
om principperne og kravene i HACCP-systemet, og det bør registreres, hvem der instrueres i hvad 
hvornår. 

1.3.2. Adfærd på arbejdspladsen 

Sørg for, at anvisninger i, hvordan nærværende retningslinjer overholdes, gøres tilgængelige for 
personalet på arbejdspladsen, f.eks. ved hjælp af skilte, interne meddelelser, opslag osv. 

Udarbejd anvisninger til internt og eksternt vedligeholdelsespersonale med angivelse af, at der 
systematisk skal gøres rent efter vedligeholdelsesarbejde. 
Forbyd rygning i områder, hvor der håndteres og oplagres produkter, og hjælp personalet med at 
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huske dette forbud ved brug af skilte eller opslag. Udpeg et rygeområde for at sikre, at forbuddet 
respekteres. 

Gør personalet opmærksom på de problemer, der kan opstå ved internt vedligeholdelsesarbejde i 
form af f.eks. fremmedlegemer eller affald fra byggematerialer. Gør også personalet opmærksom 
på risikoen for krydskontaminering i forbindelse med kemikalier eller frø, hvis der f.eks. sker 
lækage af pesticider, eller hvis forurenende stoffer ikke spores ved modtagelsen af behandlede frø. 

Gør medarbejderne opmærksomme på, at de skal overholde de ventetider (høstintervaller), der er 
nødvendige efter eventuel pesticidbehandling af varer eller beholdere (siloer, transportbeholdere). 

1.3.3. Eksterne virksomheder og besøgende 

Gør opmærksom på de grundlæggende hygiejnebestemmelser, der gælder i virksomheden, og 
sørg for, at de overholdes på anlægsområdet. Hvis der er brug for eksterne eksperters assistance 
til udvikling, gennemførelse eller drift af styringssystemet, skal der udfærdiges et aftaledokument 
med angivelse af eksperternes ansvarsområder og beføjelser. 

Personale: eksempler på kontroller og registreringer 
> Uddannelsesregister, certifikater. 
> Velkomstfolder til sæsonarbejdere. 
> Specifikationer for eksterne aktører. 
> Inspektionsrapport – renholdelse/hygiejne. 

2. Forudsætningsprogrammer (FP'er) 

2.1. Lokaler 

2.1.1. Toiletter og personalerum 

Sørg for, at personalet har adgang til renholdte toiletter med vask og rindende vand. 

Sørg for, at medarbejderne har omklædningsrum eller private skabe, så de kan skifte tøj. 

2.1.2. Belysning 

Lokalerne skal være tilstrækkeligt oplyst. 

Undgå kontaminering med glasskår ved at bruge sikkerhedslamper eller forseglede lysspredere. 

2.1.3. Vand 

Vand, der ikke er drikkevand, og som f.eks. bruges til brandbekæmpelse, skal distribueres i et 
særskilt rørledningssystem. 

2.2. Udstyr og vedligeholdelse 

Virksomheden skal bruge udstyr, der er velegnet til udførelsen af virksomhedsaktiviteterne, og som 
er lette at rengøre og vedligeholde. Udstyret skal også være designet og betjenes på en sådan 
måde, at varerne ikke påvirkes af slam, vand, regn, sne og andre potentielle forurenere. Udstyret 
skal holdes i en sådan stand, at det er tilstrækkelig rent og hygiejnisk, for at undgå skadegørere og 
mikrobiologisk kontaminering. 
Teknisk vedligeholdelse/service skal udføres af kvalificeret personale. 
Vedligeholdelsesinspektioner skal med foruddefinerede mellemrum udføres på og registreres for 
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alt udstyr, hvor korrosion eller funktionsfejl kan medføre produktforringelse eller 
krydskontaminering. 

Der skal føres journaler over den vedligeholdelse og service, der udføres på det anvendte udstyr. 

Disse journaler er en del af det interne styringssystem. 

2.3. Sporbarhed 

Fødevarer og foderstoffer skal kunne spores i alle stadier fra jord til bord. 

Fødevare- og foderstofvirksomheder skal kunne identificere, hvem de får leverancer fra, og hvem 
de leverer fødevarer og foderstoffer til. Lager- og transportvirksomheder skal kunne påvise 
varernes sporbarhed. Disse virksomheder skal anvende systemer og procedurer, der gør det 
muligt at forsyne de kompetente myndigheder med sporbarhedsoplysninger, når de anmoder om 
det. 

Fødevarer og/eller foderstoffer, der markedsføres eller sandsynligvis vil blive markedsført i 
Fællesskabet, skal for at fremme sporbarheden være forsynet med tilstrækkelig mærkning eller 
identifikation med angivelse af relevante oplysninger eller data, jf. kravene i de specifikke 
bestemmelser. 

2.4. Test- og måleapparater 

De test- og måleapparater, der anvendes i forbindelse med driften (vægte og andre 
måleinstrumenter), skal være egnede til formålet. Apparaterne skal kalibreres og vedligeholdes i 
henhold til EU-retten og/eller nationale lovkrav. 

Apparaterne skal inspiceres regelmæssigt. Inspektionstypen, inspektionsintervallerne og den 
næste planlagte inspektionsdato skal registreres i en inspektionsjournal. 

Apparater til måling af varernes temperatur under oplagring skal til enhver tid være tilgængelige. 

Fortegnelsen over test- og måleapparater er en del af det interne kvalitetssikringssystem. 

2.5. Rengøring 

Der skal udarbejdes rengøringsprogrammer for at sikre, at udstyret og omgivelserne holdes i god 
hygiejnisk stand. Disse programmers effektivitet og egnethed skal overvåges regelmæssigt. 

Udstyr og anlæg skal rengøres regelmæssigt. Forud for produktskift skal der fejes og afstøves eller 
lignende, hvis der er tale om inkompatible produkter. 

Der skal føres rengøringsjournaler. Rengøringsjournalerne er en del af det interne 
kvalitetsstyringssystemet. Hvis der anvendes køretøjer (f.eks. læssemaskiner m.v.), skal de 
rengøres regelmæssigt. 

Lokaler og anlæg skal vedligeholdes, så de til enhver tid er rene og i god stand. Der skal være 
faste rengørings- og vedligeholdelsesrutiner. 

2.6. Skadegørere og mikrobiologisk kontrol 

Virksomheden skal udforme og dokumentere et skadedyrsbekæmpelsesprogram og træffe 
forebyggende foranstaltninger. Skadedyrsbekæmpelsesprogrammet skal være baseret på 
anerkendte metoder og midler. Dette arbejde kan outsources. 

Skadedyrsbekæmpelse og risikohåndtering i forhold til mikrobiologisk kontaminering af produkter 
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og anlæg skal være en del af HACCP-systemet og dokumenteres. Virksomheden bør være særligt 
opmærksom på forarbejdet foder som f.eks. oliefrømel, fiskemel, majsprodukter, kød- og benmel 
m.v., hvad angår risikoen for salmonella. 

2.7. Affaldshåndtering 

Virksomheden skal have styr på affald og affaldsmaterialer, der indeholder farlige mængder 
forurenende stoffer eller er forbundet med andre risici. Affald og affaldsmaterialer skal bortskaffes 
på en hensigtsmæssig måde for at forhindre kontaminering af produkterne. 

Hvor det er nødvendigt, skal virksomheden forebygge risikoen for kontaminering og lignende ved at: 

> Bortskaffe affald på en hensigtsmæssig måde, så kontaminering forhindres. 
> Opbevare affald i lukkede eller tildækkede containere på definerede og afgrænsede områder til 

affaldsdeponering. 
> Affaldscontainere skal være tydeligt mærket. 
> Affald skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser og på en måde, der sikrer, at 

udstyret og fødevare- og fodersikkerheden ikke bringes i fare. 

3. Overvågningsplan 

Virksomheden bør gennemføre en plan for overvågning af de vigtigste risici, der kan være 
forbundet med aktiviteterne. Formålet med planen er at: 

> Bekræfte relevansen af risikoanalysen. 
> Verificere effektiviteten af de iværksatte kontrolforanstaltninger. 
> Sikre, at de varer, der markedsføres, opfylder gældende lovgivning. 
> Indlede forbedringstiltag rettet mod konstaterede eller potentielle afvigelser. 

Planen bør tilpasses efter de håndterede produkter, distributionsstederne og virksomhedens 
risikoanalyse. Planens vigtigste formål er at overvåge de væsentligste risici i de vigtigste 
produktioner på markedet (skadelige kemiske, fysiske og biologiske stoffer, patogen flora, 
mykotoksiner osv.). 

Prøveudtagningshyppigheden bør fastsættes på ad hoc-basis ud fra risikoanalysen, 
oplagringstiden og andre relevante kriterier. 

Når virksomheden udarbejder sin individuelle overvågningsplan, skal den udforme et 
dokumentationssystem, der sikrer, at fødevarer og foderstoffer er sporbare. Virksomheden kan 
medtage følgende elementer, alt efter hvilke aktiviteter den udfører: 

> Antallet af anlæg og siloer. 
> Opsamlet mængde. 
> Pågældende produkt og forurenende stof. 
> Produktets oprindelse (lade, mark, siloanlæg m.v.). 
> Årstidens betydning (klimatiske forhold). 
> Oplagringstid. 
> Geografisk område. 
> Historiske data. 
> Destination – kundekrav m.v. 
> Anvendt prøveudtagnings- og analysemetode. 
> Henvisninger til lokale/nationale love og EU-retten (alt efter sag og hvis relevant). 

Derudover bør virksomhederne omhyggeligt følge de tekniske oplysninger, der fremskaffes af 
faglige netværk, og kontinuerligt justere deres overvågningsplan i henhold til disse oplysninger. 
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3.1. Prøveudtagning 

Virksomheden kan definere egne passende prøveudtagningsmetoder og -procedurer i henhold til 
eksisterende lovgivning (forordning (EF) nr. 152/2009 som ændret og forordning (EF) nr. 401/2006 
som ændret), gældende standarder (f.eks. CEN, ISO) eller kontraktbestemmelser (f.eks. GAFTA, 
FOSFA). Prøveudtagningsprocedurerne og -metoderne bør skræddersys til den type analyse, der 
skal udføres, baseret på risikoanalysen og fordelingen af det forurenende stof (ensartet eller 
uensartet). 

En prøveudtagningsplan skal tilpasses til det forurenende stofs egenskaber; fordelingen af 
mykotoksiner er eksempelvis uensartet. Dette skyldes i vid udstrækning den ujævne fordeling af 
kontaminerede partikler i et parti. 

En procedure består generelt af tre trin: prøveudtagning, prøveklargøring og analyse 
(kvantificering). Selv ved brug af anerkendte procedurer for prøveudvælgelse, prøveudtagning og 
analyse er der altid en vis usikkerhed forbundet med en prøveudtagningsplan for mykotoksiner. 

Man skal gennem tre kritiske trin for at beslutte, hvorvidt en forsendelse, et parti eller et delparti 
skal godkendes eller afvises. I prøvetrinnet specificerer man, hvordan prøven skal udvælges eller 
udtages fra bulkpartiet, samt antallet af enkeltprøver og størrelsen på samleprøven/samleprøverne. 
For granulatprodukter omfatter prøveforberedelsen bearbejdning af laboratorieprøven (dvs. maling 
i en mølle for at reducere partikelstørrelsen) og udvælgelse af en stikprøve, der udtages til analyse. 
I analysetrinnet udtrækkes analytten fra stikprøven (med opløsningsmiddel) og kvantificeres under 
anvendelse af validerede analyseprocedurer. 

Den målte analytkoncentration i stikprøven anvendes til at estimere den faktiske 
mykotoksinkoncentration i bulkpartiet eller sammenholdes med en defineret grænse for 
godkendelse/afvisning, der typisk svarer til en maksimalgrænseværdi eller en lovbestemt 
sikkerhedsgrænse. Derfor er det vigtigt, at man i prøveudtagningsproceduren definerer en 
laboratorieprøve, der er så repræsentativ for bulkpartiet som muligt. 

Man bør være særligt opmærksom på at opnå en repræsentativ prøve ved test for forurenende 
stoffer, der ikke fordeles ensartet, f.eks. mykotoksiner. 

3.1.1. Prøveudtagning til test for aflatoksiner i korn og afledte produkter 

Den uensartede fordeling af aflatoksinforureningen og den varierende repræsentativitet af de 
prøver, der udtages fra partiet (navnlig hvis der er tale om et stort parti), kan betyde, at der er 
forskelle i aflatoksinmåleresultaterne mellem flere prøver fra samme parti og mellem de prøver fra 
samme parti, der udtages i forskellige stadier af forsyningskæden. Derfor anbefales nedenstående 
foranstaltninger ved håndtering af situationer, hvor der vurderes at være høj risiko for 
aflatoksinforurening i foderstoffer, og hvor ekstra agtpågivenhed i forsyningskæden er påkrævet. 
Ekstra agtpågivenhed er navnlig påkrævet, hvis risikoen er høj. 

Alle anbefalingerne med hensyn til prøveudtagning bør følges. Derudover er følgende punkter 

særligt vigtige: 

> En beskrivelse af den anvendte prøveudtagningsprocedure bør være tilgængelig og kunne 
fremskaffes på anmodning. 

> I år og/eller regioner med høj forekomst af aflatoksiner, og hvis der er tale om store partier, 
bør man anvende prøveudtagningsproceduren på mindre delpartier for at få et bedre 
overblik over, hvor meget forekomsten af aflatoksiner varierer i hele partiet. 

> Analyseresultaterne bør fremsendes på anmodning gennem hele forsyningskæden. 

3.2. Analyse 
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Der kan udarbejdes individuelle overvågningsplaner, hvor det kun er én virksomhed, der gør brug 
af resultaterne. For at indsamle et større antal prøver og få et bedre overblik opfordres 
virksomhederne (men forpligtes ikke) til at indgå i offentlige eller private netværk, der udarbejder 
overvågningsplaner til monitorering af fødevare- og foderstofsikkerheden (se mere under 
definitionen af "netværk"). 

Test og analyser skal udføres af laboratorier, der anvender officielt standardiserede metoder, som 
er omfattet af laboratoriernes akkrediteringsområde (hvis sådanne metoder forefindes). 

Til interne overvågningsformål kan andre kompetente laboratorier anvendes. Det anbefales, at alle 
anvendte metoder er sporbare og kan relateres til officielt standardiserede metoder, hvis sådanne 
forefindes. Både akkrediterede og ikke-akkrediterede laboratorier opfordres til at deltage i 
præstationsprøvninger (ringtest). 

3.3. Fortolkning af resultaterne – hvordan tages der hensyn til måleusikkerheden? 

Hvad angår offentlig kontrol af foder, står følgende skrevet i forordning (EF) nr. 152/2009 som 
ændret: "For så vidt angår uønskede stoffer som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/32/EF, herunder dioxiner og dioxinlignende PCB'er, anses et produkt til foderbrug for 
ikke at overholde det fastsatte maksimumsindhold, hvis analyseresultatet vurderes at overstige 
maksimumsindholdet under hensyntagen til den ekspanderede måleusikkerhed og korrektion for 
genfinding. Det vurderes, om maksimumsindholdet er overholdt, ved hjælp af den analyserede 
koncentration efter korrektion for genfinding og ekspanderet måleusikkerhed." 

Hvad angår offentlig kontrol af fødevarer for mykotoksiner, står følgende skrevet i forordning (EF) 

nr. 401/2006 som ændret: 
"Analyseresultatet skal indberettes som x +/- U, hvor x er analyseresultatet og U er den 
ekspanderede analyseusikkerhed, idet der anvendes en dækningsfaktor på 2, hvilket giver et 
konfidensniveau på ca. 95 %." 
"–– godkendelse, hvis laboratorieprøven overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til 
korrektion for genfinding og analyseusikkerheden." 
"–– afvisning, hvis laboratorieprøven uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn 
til korrektion for genfinding og analyseusikkerheden." 

3.4. Journaler og dokumentation 

Journaler, der dokumenterer gennemførelsen af overvågningsplanen, bør opbevares i en 
passende periode i henhold til EU-retten og/eller national lovgivning. 

4. Kommunikation gennem hele forsyningskæden 

Kommunikation mellem leverandører og kunder vedrørende kvaliteten af de leverede varer kan 
forbedre risikovurderingen og udformningen af kontrolplanerne. Der opfordres derfor til 
kommunikation, navnlig i år eller områder, hvor risikoen for skadegørere (f.eks. mykotoksiner) 
vurderes at være høj. 

Parterne kan indgå aftaler om at udveksle detaljerede data under hensyn til den angivne/tilsigtede 
anvendelse af produkterne. 

4.1. Formidling af oplysninger om aflatoksiner i korn og afledte produkter 

Når der vurderes at være øget risiko for aflatoksinforurening, er ekstra agtpågivenhed i 

forsyningskæden påkrævet. 
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Hvis der kun foreligger ét enkelt analyseresultat for et stort parti, bør man være klar over, at 
aflatoksiner fordeles uensartet, og at et analyseresultat på f.eks. 10 pg/kg aflatoksin B1 i et stort 
parti ikke udelukker, at der kan være højere niveauer i nogle dele af partiet (og lavere niveauer i 
andre dele); dette bør der tages hensyn til, når man vurderer, om et sådant parti kan anvendes til 
fremstilling af foderblandinger. 

Hvis der foreligger flere analyseresultater for et stort parti, giver disses variabilitet en idé om 

variabiliteten i forekomsten af aflatoksiner i partiet. 

I begge tilfælde bør analyseresultaterne om nødvendigt videreformidles på anmodning gennem 
hele forsyningskæden, så virksomheder i senere led kan træffe optimale foranstaltninger til 
risikominimering. 

Virksomhederne opfordres til på anmodning at videreformidle relevante oplysninger til senere led i 
forsyningskæden i følgende tilfælde: 

> Forskellige analyseresultater viser et variabelt indhold af aflatoksin B1 i et parti, til trods for 
at alle resultaterne ligger inden for grænseværdierne i EU-lovgivningen. 

> Ét enkelt analyseresultat viser et indhold af aflatoksin B1 på over 5 pg/kg i et parti, til trods 
for at resultatet ligger inden for grænseværdierne i EU-lovgivningen. 

Virksomheder i senere led er ansvarlige for at anvende disse oplysninger med henblik på at 
reducere risikoen for at fremstille foder, der ikke opfylder kravene. 

5. Overvågningsplan til monitorering af dioxin i fedtstoffer, olier af vegetabilsk 
oprindelse og produkter afledt heraf til brug i foder 

Følgende minimumskrav til monitorering af "dioxiner" gælder alle virksomheder, der beskæftiger 
sig med vegetabilske olier (rene eller i blandinger) og afledte produkter heraf3 til brug i foder. Disse 
krav gælder ikke varer, der skal anvendes i fødevare- eller industrisektoren. 

Foderstofvirksomheder skal under alle omstændigheder ligge inden for de grænseværdier for 
dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i foder og fødevarer, der er fastsat i 
lovgivningen, jf. tillæg 8 i nærværende retningslinjer. 

Prøveudtagninger fra og analyser af ensartede og velidentificerede partier skal forestås af egnede 
laboratorier i henhold til god praksis. Foderstofvirksomheden er ansvarlig for at bede laboratoriet 
om at videreformidle analyseresultaterne til myndighederne. Det betyder ikke, at 
foderstofvirksomheden er fritaget fra at skulle underrette den kompetente myndighed. Hvis det 
laboratorium, der foretager analysen, ligger i et tredjeland, skal virksomheden underrette den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den har sin base, og dokumentere, at laboratoriet 
udfører analysen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 152/2009 som ændret. Den lavest 
tilladte overvågningsfrekvens varierer alt efter produkttype, jf. forordning (EU) nr. 225/2012 som 
ændret. 

Hvis virksomheden kan dokumentere, at en homogen sending er større end maksimumsstørrelsen 
for partier i henhold til bilag II til forordning (EU) nr. 183/2005 som ændret, og at der er udtaget 
prøver på en repræsentativ måde, anses resultaterne af analysen af de korrekt udtagne og 
forseglede prøver for acceptable. 

Hvis en foderstofvirksomhed godtgør, at et parti af et produkt eller alle bestanddele i et parti 
allerede er blevet analyseret i et tidligere led i produktionen, forarbejdningen eller distributionen 
eller opfylder minimumskravene, fritages virksomheden fra forpligtelsen til at analysere det 

                                                 
3
 "Produkter afledt af vegetabilske olier" er andre produkter afledt af rå eller genvundne vegetabilske olier 

ved oliekemisk forarbejdning eller biodieselforarbejdning eller destillation eller kemisk eller fysisk raffinering 
end raffineret olie. Disse produkter omfatter også foderskrå og foderkager, men ikke glycerol, lecithin og 
gummi. 
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pågældende parti og vurderer det i henhold til HACCP-principperne (se tillæg I vedrørende 
HACCP-metoden). 

6. Afvigende produkter 

Ledelsen skal udforme en dokumenteret procedure til håndtering af afvigende produkter, der ikke 
egner sig til den tilsigtede anvendelse. Driftslederen underretter de nationale myndigheder herom, 
jf. artikel 19 og 20 i forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret. 

Proceduren bør omfatte: 

> Identifikation. 
> Udskillelse af de berørte partier. 
> Dekontaminering, hvis det er relevant og tilladt. 
> Foranstaltninger til bortskaffelse af produkter, hvis det er relevant. 
> Vurdering af den grundlæggende årsag til afvigelserne. 
> Dokumentering af afvigelserne, årsagsanalyse, korrigerende handlinger og verifikation. 
> Registrering af relevante parters interne oplysninger. 

Det skal defineres, hvem der har ansvaret for at gennemgå og bortskaffe de afvigende produkter. 

Virksomheden bør gøre rede for et afvigende produkt i henhold til de kompetente myndigheders 

krav og dokumentere procedurerne, idet ét af følgende bør ske: 

> Fornyet forarbejdning. 
> Omklassificering (f.eks. som produkt til industriel anvendelse). 
> Dispensation (medmindre der er tale om problemer med fødevare- og foderstofsikkerheden). 
> Afvisning og efterfølgende destruktion eller bortskaffelse i henhold til procedurer for 
bortskaffelse af affald. 

7. Procedure for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af sikkerhedsgrunde 

Ledelsen skal gennemføre en dokumenteret procedure for tilbagetrækning og tilbagekaldelse, der 
sikrer, at kunderne og de relevante myndigheder får besked med det samme, hvis der opstår 
uregelmæssigheder, der kan have negativ indvirkning på fødevare- og foderstofsikkerheden. 

Hvis ledelsen vurderer eller har grund til at tro, at en fødevare eller et foderstof, som virksomheden 
har opsamlet, oplagret, handlet med eller transporteret, ikke opfylder sikkerhedskravene, skal den 
straks iværksætte procedurer til tilbagetrækning og om nødvendigt tilbagekaldelse af den 
pågældende vare og underrette de kompetente myndigheder herom. 

> Proceduren for tilbagetrækning og tilbagekaldelse skal dokumenteres. 
> Det skal specificeres, hvem der har ansvaret for at underrette kunderne og de relevante 
myndigheder. 
> Det skal specificeres, hvem der har ansvaret for at tilbagetrække og tilbagekalde produktet. 
> Der skal udfærdiges en liste over relevante kontakter (herunder relevante myndigheder), som 
skal holdes opdateret. 

Fødevare- og foderstoffer, der vurderes at være usikre, skal håndteres som afvigende produkter. 
Tilbagekaldelsesproceduren skal testes regelmæssigt ved simulering for at sikre dens validitet. 

8. Intern revision 

Ledelsen opfordres til at udføre intern revision for at sikre, at sikkerhedsstyringssystemet for 

fødevarer og foderstoffer: 

> gennemføres og opretholdes effektivt 

> opfylder lovbestemmelserne og andre specifikke krav. 
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Intern revision kan også benyttes til at identificere potentielle muligheder for forbedringer. 

Det anbefales, at alle relevante aktiviteter revideres internt én gang om året. 

9. Klager 

Alle klager vedrørende fødevare- og foderstofsikkerheden skal undersøges i henhold til en 
dokumenteret klagehåndteringsprocedure. Klagehåndteringsproceduren skal omfatte angivelse af, 
hvem der er ansvarlig for forvaltningen af klagerne, samt et system til: 

> hurtig registrering og undersøgelse af klagerne 
> hurtig feedback til klageren med angivelse af undersøgelsesresultaterne. 

Hvis klagen vedrører fødevare- og foderstofsikkerhed, bør myndighederne underrettes i 
overensstemmelse med den nationale lovgivning, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 178/2002 som 
ændret. 

10. Verifikation 

Alle procedurer bør kontrolleres regelmæssigt af ledelsen for at sikre, at de gennemføres korrekt 

og opfylder det oprindelige formål.
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Kapitel II 

Anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis i forbindelse med 

handelsaktiviteter 1 Område 

Handelsaktiviteterne vedrører hovedsageligt køb af korn, oliefrø, proteinafgrøder og produkter 
afledt heraf til brug som fødevarer og/eller foder. 

Aktiviteterne udføres af landbrugere, førsteforarbejdningsvirksomheder i fødevare- og 
foderstofindustrien samt mellemhandlere, herunder eksportører, med henblik på anvendelse af 
produkterne til levnedsmidler, foder og andre industrielle formål såvel i Den Europæiske Union som 
i tredjelande. 

2. Registrering af virksomhederne 

Den enkelte virksomhed og alle dens afdelinger skal være behørigt registreret hos de relevante 
nationale myndigheder, for så vidt angår dens aktiviteter i fødevaresektoren (forordning (EF) 
nr. 852/2004 som ændret) og i foderstofsektoren (forordning (EF) nr. 183/2005 som ændret). 

3. Sporbarhed 

Sporbarhed er ikke i sig selv garant for sikre fødevarer og foderstoffer. Sporbarhed skal opfattes 
som et redskab eller et risikohåndteringsværktøj, der skal gøre det lettere at begrænse problemer 
med fødevare- og foderstofsikkerheden. Sporbarhed skal således sætte fødevare- og 
foderstofvirksomheder såvel som kompetente myndigheder i stand til at foretage nøjagtige og 
målrettede tilbagetrækninger og tilbagekaldelser, jf. forordning (EF) nr. 178/2002. 

Når virksomheden køber afgrøder eller råvarer fra markedet, skal den, selv hvis der ikke sker fysisk 
transit gennem dens faciliteter, sikre, at dens EU-leverandørers afsendelsessteder er registreret for 
fødevareaktiviteter (forordning (EF) nr. 852/2004 som ændret) eller foderstofaktiviteter (forordning 
(EF) nr. 183/2005 som ændret). Der bør foretages en vurdering af den enkelte leverandør. En 
sådan vurdering kan f.eks. bestå i overvågning af den pågældende leverandørs præstation ved 
hjælp af interne kontroller, analysecertifikater eller inspektioner, alt efter hvad der er relevant. 

Både ved køb og ved salg gennemføres transaktionerne på virksomhedsniveau i 
overensstemmelse med de erhvervsmæssige anvendelser, god hygiejnepraksis og lovgivningen 
vedrørende fødevare- og foderstofsikkerhed samt i henhold til gældende europæiske og nationale 
sporbarhedsregler. 

Hvis handlere, der ikke håndtere produkterne fysisk, benytter forskellige tjenesteydere, bør de 
vælge tjenesteydere, der følger god praksis, jf. kapitel III, kapitel IV og kapitel IV b. 

3.1. Fysisk sporbarhed4 

Registrene over fysisk sporing skal sikre følgende: 

> Virksomhederne skal kunne identificere leverandørerne og de kunder, der køber varerne (for 
lagerholdere kan dette blot være leverandør/kunde og næste transitfase). 

> Virksomhederne skal have systemer og procedurer, der sikrer, at disse oplysninger kan gøres 
tilgængelige for kompetente myndigheder på anmodning. 

> Virksomhederne skal sørge for tilstrækkelig mærkning eller identifikation af de fødevarer 
eller foderstoffer, der markedsføres, så de kan spores. 

3.2. Administrativ sporbarhed5 

                                                 
4
 Fysisk sporing foretages fortrinsvis af de virksomheder, der oplagrer varerne 
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Registrene over administrativ sporing skal angive følgende: 
> Navn og adresse på sælger og køber. 
> De steder, hvor lastning og losning af produkterne finder sted. 
> Fødevarens og/eller foderstoffets salgsnavn, batch- eller lotnummer samt mængde. 
> Identifikation af transportselskabet og transportmidlet, f.eks. skib (i lastrum eller tank), 

køretøj (med anhængerreference) osv. 
> Identifikation af lagerholderen og oplagringsmåden, f.eks. i lagerbygninger, siloer eller 

tanke, samt nummer eller anden identifikator på lagerbygninger, siloer eller tanke m.v. 

Transportdokumenterne skal opbevares i en periode på mindst 3 år alt efter national lovgivning. 

4 Registrering af lagerbevægelser 

Lagermedarbejderne anvender en procedure til registrering af lagerbevægelser 
(modtagelser/forsendelser og overførsler mellem siloer), der er tilpasset det enkelte lageranlæg, og 
som de er blevet specifikt oplært i. Denne procedure danner grundlag for lagerstyring og muliggør 
digital overførsel og indsamling af relevante oplysninger til fakturering og overordnet håndtering af 
opgørelser og angivelser. 

Overførsler mellem siloer sker i henhold til lagerholderens interne styringsprincipper. 
Lagerholderen anvender sit eget sporingssystem og følger sine interne procedurer og regler. Hvor 
en overførsel mellem siloer medfører, at man forener to (eller flere) partier, der kommer fra 
forskellige fysiske steder (f.eks. fra forskellige fartøjer), skal lagerholderen dog indhente samtykke 
fra ejeren/ejerne af de pågældende partier forud for overførslen mellem siloer, hvis dette er fastsat i 
kontrakten mellem handelsvirksomheden og lagerholderen. Et nyt batchnummer skal om muligt 
tildeles af batchejeren/batchejerne, hvis det er relevant. 

5. Mærkning og ledsagedokumenter 

Alle lagerbevægelser, som driftslederen noterer, registreres ved udfærdigelse af støttedokumenter 
(modtagelses-, overførsels-, leverings- eller opsamlingsnotaer og brovægtsattester), som udstedes 
i et passende antal eksemplarer, så der er nok til alle parter (hvis relevant). Disse dokumenter 
udfærdiges i overensstemmelse med reglerne om transport, om mærkning af fødevarer (forordning 
(EU) nr. 1169/2011 som ændret) og om mærkning af foderstoffer (forordning (EF) nr. 767/2009 
som ændret). Hvis en vare vurderes at være uegnet til konsum eller foder, skal der anvendes en 
procedure, som sikrer, at den bruges til et teknisk formål eller bortskaffes under behørig 
registrering. 

Den enkelte driftsleder skal under hensyn til sine sporbarhedskrav definere en batch ud fra 
produktegenskaberne.6 

Dokumenterne angiver: 
> Foderets og/eller fødevarens handelsnavn, batch- eller lotnummer (hvis relevant) samt 

lastet vægt. Angivelse af lotnummeret er et krav ved mærkning af foderstoffer, medmindre 
der for den enkelte transaktion foreligger skriftligt bevis for, at køberen har givet afkald på 
denne oplysning (artikel 15, litra d), og artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2009 som 
ændret). 

> Navn og adresse på transportøren samt kunde eller modtager, dato og fuld afsender- og 
modtageradresse (eller kundens navn), varetype og lastet vægt. 

> Andre relevante oplysninger. 
> Eventuelt anden lovbestemt mærkning. 

Der findes flere oplysninger om mærkningskravene for foderstoffer i forordning (EF) nr. 767/2009 

                                                                                                                                                                          
5 

Administrativ sporing foretages fortrinsvis af papirhandlere 
6
 Det er ikke nok at angive en enkelt batchdefinition, da denne afhænger af flere faktorer, f.eks. 

produktspecifikationer, kontraktbestemmelser osv. 
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som ændret (artikel 15 og 16); jf. også undtagelsesbestemmelserne i artikel 21. 

Dokumenterne opbevares som modtagelses- eller forsendelsesbevis så længe, som det er 
påkrævet i henhold til eventuelle handelskontrakter eller i henhold til lokal, national eller europæisk 
lovgivning eller gældende standarder, eller så længe, som det er påkrævet under hensyn til den 
tilsigtede anvendelse af de markedsførte produkter. Reglerne for ledsagedokumenter til foder er 
omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2009. Forsendelsesdokumenterne henviser 
om nødvendigt til de relevante handelskontrakter. De føjes til de øvrige transportdokumenter, der 
vedrører de samme bevægelser: fragtbreve, ansøgninger, konnossementer m.v. samt eventuelle 
batchrelaterede dokumenter, der er fastsat i kontrakten, herunder kvalitets-, oprindelses- og 
godkendelsescertifikater. 
Ledsagedokumenterne, herunder mærkning, skal også anvendes ved containertransport og lignende 
transportformer. 

6. Kvalitetsovervågning 

Forebyggelse sker primært ved at gennemføre tiltag og forsyne transportøren og eventuelle 
transportmellemled med oplysninger, instruktioner og specifikationer. 
Overvågning af fødevare- og foderstofsikkerheden i hele forløbet fra modtagelse til afsendelse 
gennemføres hovedsageligt via en kontrolplan og varslingssystemer, der understøtter valget af 
passende korrigerende foranstaltninger. 
Produktspecifikationerne skal fastsættes parterne imellem og bekræftes i en kontrakt og/eller en 
aftale. Disse specifikationer skal være klare og utvetydige. 
Driftslederen skal sikre, at alle leverede produkter opfylder specifikationerne i kontrakten og/eller 
aftalen. 
En oversigt over faciliteterne med angivelse af den enkelte silo er tilgængelig på alle anlæg. 
Ved modtagelse og forsendelse af varer tages der mærknings- og referenceforsynede prøver til 
erhvervsmæssig anvendelse og sporing i henhold til gængse standarder og om muligt under 
tilstedeværelse af begge parter. Hvis der er en godkendelsesansvarlig medarbejder til stede, skal 
denne sørge for, at der udtages sådanne prøver. 
Prøverne opbevares af producenten eller forarbejdningsvirksomheden så længe, som det er 
påkrævet under hensyn til den tilsigtede anvendelse af de markedsførte produkter, eller så længe, 
som det er påkrævet i henhold til gældende lokal, national eller europæisk lovgivning og/eller 
eventuelle kontraktbestemmelser. Prøverne gør det muligt at kontrollere kvaliteten, hvad angår 
modtagelsesforhold, kontraktbestemmelser og lovfæstede standarder. 

7. Varer, der er omfattet af særlige bestemmelser 

Gennem hele forløbet fra modtagelse af afgrøderne til erhvervsmæssig levering træffes der 
passende foranstaltninger for at sikre, at der sker streng adskillelse mellem ordinære varer og 
varer, der er underlagt særlige bestemmelser, f.eks. produkter fra økologisk landbrug, GMO-
produkter, varer til certificeret frøproduktion eller andre særlige varer. 
For at begrænse risikoen for, at disse produkter ved et uheld blandes sammen, skal der træffes 
særlige foranstaltninger. Alle kredsløb til blandet brug (kar, lifte, transportbånd, udstyr eller siloer), 
dvs. kredsløb, der ikke er dedikeret til specifikke varer, skal rengøres tilstrækkeligt med kontrol af 
rengøringsresultatet, før de må anvendes til varer, der er omfattet af andre regler. Bemærk: Loven 
foreskriver, at der skal anvendes dedikerede kredsløb ved certificeret frøproduktion. Den 
administrative ledelse skal tage hensyn til de forskellige lovbestemmelser, der gælder for 
forskellige varer inden for samme virksomhed eller anlæg: 

> Der skal føres specifikke lagerregistre over varer, der er omfattet af særlige regler. 
> Der skal foranstaltes certificering ved behov, og alle certifikater skal registreres. 
> Der skal kommunikeres med specifikke funktioner i tidlige led (instruktioner, specifikationer, 
kontrakter). 
> Der skal sørges for mærkning og støttedokumentation ved transport i henhold til specifikke 
regler. 
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Kapitel III 

Anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis ved opsamling/modtagelse af 

uforarbejdede produkter 

1. Det omgivende miljø 

Skadegørere, der findes i misligholdte kar eller ubrugt udstyr, eller som tiltrækkes af spildevand 
eller stillestående vand, er kendte kilder til forurening. 
Derfor er det vigtigt at sikre: 

> At områderne omkring lagerrum vedligeholdes ordentligt. Dette gælder navnlig 
græsplæner, områder, der ikke belagt med beton, og modtagekar. 

> At anlæggene har frie afløb. 
> At der opstilles muse- og rottefælder i områderne omkring fødevare- og foderstoffer og 

affaldsdeponeringer. Muse- og rottefælderne skal tjekkes regelmæssigt og i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. 

2. Modtagelse af varer 

Afgrøder, der leveres af landbrugere, transporteres i anhængere eller lastvogne. Det anbefales, at 
opsamleren: 

> Minder kontrahenterne og landbrugerne om, at de har pligt til at sørge for, at 
transportudstyret holdes rent indvendigt og udvendigt (ved hjælp af skriftlige henvendelser, 
oplysningsfoldere, skilte osv.). 

> Anmoder om, at lastvognen rengøres, hvis der er blevet transporteret andre produkter end 
korn og oliefrø. 

> Minder landbrugerne og kontrahenterne om, at de bør følge anbefalingerne i 
retningslinjerne for god hygiejnepraksis ved håndtering af markafgrøder, navnlig de 
anbefalinger, der vedrører rengøring og transportrækkefølge. 

Arten af de tidligere ladninger bør tjekkes og registreres. 

3. Kontrol ved modtagelse 

Ved modtagelsen af produkter anbefales det, at modtagevirksomheden for hver leveranceenhed sørger 
for at: 

> Identificere og registrere leverancen (leverandør, produktbetegnelse, mængde osv.). 
> Spørge, om der er anvendt pesticidbehandling under oplagringen af fødevarerne eller 

foderstofferne forud for levering til virksomheden, og i givet fald udbede sig eventuelle 
oplysninger om det aktive stof, anvendt dosis og dato for behandlingen. 

> Udtage prøver ved brug af egnede procedurer og metoder. 
> Inspicere det leverede parti ved brug af sin lugte- og synssans for at tjekke, om der er grim 

lugt, insekter, fremmedlegemer eller behandlede frø. 
> Analysere vandindholdet og indholdet af urenheder i afgrøder, der kommer direkte fra en 

landbruger, og om nødvendigt tørre afgrøderne. 
> Måle temperaturen på og vandindholdet i landbrugsvarer i bulk, hvis modtagevirksomheden 

modtager og oplagrer dem i egenskab af terminaloperatører. 
> Sørge for, at alle anvendte kontrolprocedurer valideres, for at sikre, at de er effektive. Det 

betyder, at det f.eks. skal dokumenteres ved analyse eller på anden vis, at 
kontrolresultaterne er sande, og at kontrolproceduren fungerer efter hensigten. Denne 
dokumentation skal gemmes til senere brug. 

Driftslederen skal også fastsætte kriterier for klassificering og fordeling af de modtagne produkter. 
Driftslederen skal navnlig definere, hvilken type tekniske analyser der skal foretages efter 
modtagelsen for at karakterisere produktet. 

Med hensyn til mykotoksiner anbefales det, at de interne kontroller omfatter: 
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> Udtagning af en repræsentativ prøve fra alle modtagne anhængere (eller efter eventuel 
tørring, når varerne tages ud af tørreanlægget). 

> Udtagning af en repræsentativ prøve fra hver beholder med henblik på risikoanalyse i 
henhold til opsamlingsvirksomhedens procedure.
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Kapitel IV 

Anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis ved oplagring af 

uforarbejdede/forarbejdede produkter 

1. Lokalerne 

a. Opførelse eller ombygning af lagerrum, håndteringsrum og gallerier 

Fremmedlegemer som f.eks. metalstykker fra lofter, siloer eller udstyr oven over fødevarer og 
foderstoffer er kilder til forurening. Lokalernes indretning skal gøre det muligt at overholde god 
hygiejnepraksis for at mindske risikoen for forurening fra insekter og dyr og undgå kontakt med 
giftige stoffer og fremmede substanser. Der skal tages hensyn til anbefalingerne i disse 
retningslinjer ved opførelse eller ombygning af anlægget. 

Det er vigtigt at sørge for: 
> At lagerrummets indretning og udformning beskytter varerne mod skader og forurening. 

Vinduerne skal holdes lukkede eller være forsynet med net eller gitre eller lignende, der 
forhindrer adgang for skadegørere og fugle. Lokalerne bør være konstrueret på en sådan 
måde, at der ikke kan ske krydskontaminering fra lokaler med animalsk produktion. 

> At lokalerne holdes i god stand. Navnlig taget skal holdes vandtæt for at undgå, at de 
oplagrede produkter udsættes for indtrængende vand, der kan forårsage skimmelsvamp 
og tiltrække insekter. 

> At fremmedlegemer forhindres i at falde ned i og forurene fødevarer og foderstoffer. Det 
er navnlig vigtigt at have fokus på dette ved udformning af nye anlæg eller reparation af 
eksisterende anlæg. 

> At nye bygninger designes og indrettes på en sådan måde, at der er så få områder som 
muligt, der kan udgøre sove- og ynglepladser for fugle eller tiltrække og huse 
skadegørere. 

> At der foretages risikobaseret salmonellatest på anlæggene. Anlæg kan have forskellige 
salmonellaniveauer alt efter produkttype og håndteringspraksis. Dette bør afspejles i 
udformningen og indretningen af de enkelte anlæg. Der henvises til opdaterede 
oplysninger om salmonella i EFSA's videnskabelige udtalelse fra 2008. 

Byggematerialer og ikke mindst sammenføjninger og belægninger skal udvælges omhyggeligt for 
at forhindre forurening af de oplagrede produkter. Det anbefales navnlig at undlade brug af 
bitumen eller tilsvarende substanser i lagerbygninger til oplagring af korn, oliefrø, proteinafgrøder 
og afledte produkter heraf. Driftslederen bør om muligt forhindre ikke-dedikerede køretøjer 
(gaffeltrucks, lastbiler) i at parkere og færdes på lagerområderne. 

Hvad angår transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen, henvises der til Kommissionens 
forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004. 

b. Udformningen af lagerrum, håndteringsrum og gallerier 
i. Forebyggelse af krydskontaminering 

Kemikalier og pesticider skal opbevares samlet i lokaler, der ligger på god afstand af hovedlagrene. 

Opbevar pesticider, gødning, frø eller substanser, der anses for at være uegnede til konsum, samt 
affald i lokaler, der er tydeligt adskilt fra de lagerrum, hvor der opbevares fødevarer og foderstoffer, 
for at undgå utilsigtet sammenblanding. 

Stoffer, der anses for at være farlige eller uegnede til konsum, skal forsynes med mærkning for at 
undgå forveksling. 
Sørg for, at fødevarer og foderstoffer ikke kan blive forurenet med muse- og rottegift, f.eks. ved at 
bruge gift i bokse. Bokse med gift bør ikke placeres inde i lagerlokalerne. 

Adgangen til lagerområderne skal begrænses med særlig omhu for at undgå, at lagerområderne 
bliver yngleplads for fugle og gnavere, der er en væsentlig kilde til forurening, navnlig 
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salmonellaforurening, hvis der er tale om produkter som f.eks. oliefrømel. 

Uvedkommende køretøjer (gaffeltrucks, lastbiler) bør om muligt forhindres i at parkere og færdes 
på oplagringsområderne. 

Baseret på en risikovurdering skal animalsk proteinmel og fiskemel opbevares isoleret i særlige 
lagerbygninger, der er adskilt fra hinanden, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 som ændret. Under 
særlige omstændigheder kan dette krav fraviges, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 som 
ændret. En sådan fravigelse skal godkendes af den kompetente myndighed. 

Andre foderstoffer, herunder mineraler, kan oplagres i samme lagerbygning, men skal holdes fysisk 
adskilt. 

ii. Vedligeholdelse og rengøring 
Fødevarer og foderstoffer, der er forurenet med eller angrebet af skimmelsvamp, 
restkoncentrationer fra bunden af beholdere, der ikke er blevet renset, insekter eller 
skimmelsvamp, der spredes i lokaler, som er fulde af støv, fordi der ikke er blevet gjort ordenligt 
rent, eller fordi det er vanskeligt at gøre rent på grund af lokalernes udformning, er kilder til 
forurening. Det samme gælder fremmedlegemer som f.eks. metalstykker, glasskår eller 
byggematerialer fra lofter, siloer eller udstyr, der befinder sig oven over fødevarerne og 
foderstofferne. 

Det er vigtigt at sørge for: 
> At der jævnligt udføres forebyggende vedligeholdelse af lagerbygninger (tagkonstruktioner, 

siloer) for at forhindre forekomst af fremmedlegemer (metalstykker, glas, beton). 
> At der mindst én gang om året eller hver gang, en silo eller lagerbygning tømmes, 

foretages rengøring af håndteringslokaler og gallerier for at begrænse ophobning af støv, 
der kan danne grobund for udvikling af skimmelsvampe og tiltrække insekter, gnavere og 
fugle. Det er navnlig vigtigt at rengøre områder, hvor støvmærkerne på gulvet let tildækkes 
af støv, så støvmærkerne altid er synlige. 

> At lagerfaciliteterne (siloer, lagerrum osv.) rengøres og om nødvendigt desinficeres, navnlig 
hvis de forrige produkter var forurenet (insekter, skimmelsvamp, bakteriologisk 
kontaminering med f.eks. salmonella m.v.). 

> At der udarbejdes en rengøringsplan (registrering af hvem, hvad, hvornår og hvordan), og 
at rengøringens og desinficeringens effektivitet verificeres. 

> At de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler er fødevare- og foderstofegnede og kun 
anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og/eller brugsanvisningerne. 

iii. Ventilation og overførsel mellem siloer 
Hvis overførsel mellem siloer ikke udføres ordentligt, eller slet ikke udføres, eller hvis 
ventilationsforholdene er ringe, kan det føre til spredning af insekter eller skimmelsvamp, som kan 
forurene produkterne. 

V Ventilation 
Fødevarerne og foderstofferne ventileres med en luftmasse, der mindst svarer til deres volumen. 

Det fjerner overskudsvarmen og giver fødevare- og fodermassen en balanceret temperatur i 
forhold til lufttemperaturen. Optimering af ventilationen afhænger i vid udstrækning af 
virksomhedens knowhow. Ventilation er også vigtigt for at fjerne fugt og forhindre kondens, der 
ellers kan danne grobund for mikrobiel vækst som f.eks. skimmelsvamp eller salmonella. 
Overførsel mellem siloer er en måde at ventilere varerne på. 

Det er vigtigt at sørge for: 

> At fødevarer og foderstoffer nedkøles hurtigt, så de ikke er for varme og danner kondens 
og dermed tiltrækker insekter. 

> At der foretages ventilation med luft, der har en lavere temperatur end fødevarerne og 
foderstofferne. Det anbefales, at temperaturforskellen er på 5 °C (skal tilpasses efter 
temperaturen udenfor og ventilationsudstyret). Dette kan sikres ved brug af termostat. 

> At fjernelsen af varm luft faciliteres for at forhindre dugpunktdannelse. Dette kan opnås ved 
hjælp af f.eks. ventilationsskakte, tagvinduer eller udsugningsanlæg. 
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V Tørring 
Der skelnes mellem to typer tørring: direkte og indirekte tørring. Direkte tørring er alle 
tørreprocesser, hvor røggassen fra en luftopvarmer har kontakt med det produkt, der skal tørres i 
tørreprocessen. Indirekte tørring er alle tørreprocesser, hvor røggassen ikke har kontakt med det 
produkt, der skal tørres i tørreprocessen. Det anbefales, at man undgår at sammenbunke eller 
sammendynge vandholdige, nyhøstede afgrøder i mere end et par timer inden tørring eller 
tærskning, for at mindske risikoen for svampevækst. Hvis det ikke er muligt at tørre afgrøderne 
med det samme, skal de ventileres ved forceret luftcirkulation. Produkterne kan om nødvendigt 
forrenses, inden de tørres. 

Man skal være særligt opmærksom på, at der kan være risiko for mikrobiologisk forurening (med 
f.eks. salmonella) ved opbevaring af varer, der har et uhensigtsmæssigt vandindhold. 

Ved rensning af kornet kan man benytte sortering og vaskning. Det er imidlertid vigtigt, at kornet 
ikke beskadiges under proceduren, og at det tørres grundigt, hvis man benytter vaskning. Nyhøstet 
korn skal tørres med det samme, så beskadigelse af kornet minimeres, og så vandindholdet er så 
lavt, at der ikke kan forekomme svampevækst under opbevaringen. 

Tørring kan betragtes som et kritisk kontrolpunkt eller som et forudsætningsprogram alt efter 
virksomhedens risikoanalyse. Tørring har til formål at reducere fødevarers og foderstoffers 
vandindhold og klargøre dem til efterfølgende opbevaring. Tørring er derfor et vigtigt trin i 
opretholdelsen af fødevarers og foderstoffers hygiejnemæssige kvalitet på lageranlæggene. Under 
oplagringen kan ellers sunde fødevarer og foderstoffer imidlertid blive ramt af skimmelsvamp og 
mykotoksiner på grund af en uheldig praksis, dårlig isolering eller kondens. I henhold til 
beslutningstræet er tørrestadiet således det sidste stadie, hvor risikoen for udvikling af 
skimmelsvampe og lagermykotoksiner kan kontrolleres. 

Direkte tørring kan medføre forekomst af dioxiner, PCB'er eller PAH'er, hvis der ikke udføres 
fyldestgørende kontrol (hvis der f.eks. ikke udføres varmekontrol, eller hvis der ikke anvendes 
egnede brændstoffer). Der skal tages hensyn til denne risiko, når det afgøres, om tørring skal være 
et kritisk kontrolpunkt eller ej. 

V Overførsel mellem siloer 
Overførsel mellem siloer ventilerer fødevarerne og foderstofferne ved at lade dem komme i kontakt 
med luften (varmeevakueringen er derfor meget lokal og begrænset). Overførsel mellem siloer 
ventilerer også fødevarer og foderstoffer, hvor der ikke længere kan strømme luft, og fremmer 
varmespredningen. 

Hvis der ikke er nogen ventilationsaggregater, er det meget vigtigt at sørge for, at der sker 
overførsel mellem siloer for at sikre, at fødevarerne og foderstofferne ikke angribes af skadegørere, 
før deres temperatur har nået et passende niveau. 

V Gennemluftning af fødevarer og foderstoffer 
Hvis der er tale om fødevarer og foderstoffer af vegetabilsk oprindelse og produkter afledt heraf, 
der opbevares i horisontale lagerbygninger, er det god idé at lave åbne korridorer i produktmassen 
med en bulldozer, da det øger produkternes kontaktflade med luften, som så sænker produkternes 
temperatur. 

iv. Skadedyrsbekæmpelse 
Ophobningen af støv eller forurenede fødevarer og foderstoffer kan føre til spredning af insekter og 
tiltrække gnavere i gallerierne, hvorved fødevarer og foderstoffer, der opbevares i siloerne i 
nærheden, kan blive forurenet. 

Det er vigtigt at sørge for: 

> At husdyr og fugle ikke kan komme ind på anlæggene. 
> At der gennemføres en kontrolplan for bekæmpelse af gnavere. Giften skal tjekkes og 

udskiftes regelmæssigt. Der findes flere oplysninger i forordning (EU) nr. 528/2012 som 
ændret (biocidforordningen). 35 dage anses for at være tilstrækkelig tid til at få bugt med et 
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gnaverangreb. Først og fremmest bør gift ikke anvendes kontinuerligt. Det anbefales 
kraftigt at få assistance fra et eksternt skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

> Lageranlæg, håndteringslokaler og gallerier rengøres og behandles om nødvendigt med 
pesticider, idet der navnlig foretages kontrol af alle punkter, hvor der kan ophobes støv og 
rester af fødevarer og foderstoffer. 

> Restkoncentrationer og overholdelsen af lovgivningen dokumenteres primært ved 
registrering af korrekt anvendelse af pesticider. Dette bør tjekkes ved brug af skemalagte 
stikprøver. Dokumentationen skal gemmes til senere brug. 

> Fødevarerne og foderstofferne beskyttes mod insekter ved brug af alle tilgængelige 
metoder på anlægget (rengøring, lagerkontrol, ventilation, desinfektion, rationel brug af 
lagerpesticider osv.). 

c. Opbevaring af prøver 

Det er vigtigt at sørge for: 

> At prøverne opbevares på et sted, der passer til oplagringstiden. 
> Disse steder renholdes og beskyttes mod skadegørere ved rengøring, pesticidbehandling 

og gennemførelse af en kontrolplan for bekæmpelse af skadegørere. 

Lokaler – eksempler på kontroller og registreringer 
o Kontrollér, hvor rene og ryddelige lokalerne er (er støvmærkerne f.eks. synlige?). 
o Kontrollér, om der er insekter og skadegørere i lokalerne (visuel kontrol under overførsler, 

lugtkontrol, kontrol af fuglelimsfælder eller antal døde dyr osv.). 
o Overvåg forbruget af pesticider, rottegift osv. 
o Før journaler over vedligeholdelse, rengøring, pesticidbehandling og bekæmpelse af gnavere 

på anlægget. 
o Før registre over eventuelle afvigelser (lækager m.v.), og sørg for, at der træffes korrigerende 

foranstaltninger. 

2. Kar og håndterings- og sorteringsudstyr 

Fremmedlegemer, der skyldes manglende vedligeholdelse, og skadegørere, der skyldes 
manglende rengøring og/eller manglende pesticidbehandling, er kilder til forurening. 

Det er vigtigt at sørge for: 

> At man ved anskaffelse eller udformning af nyt udstyr sørger for, at det er let at rengøre og 
vedligeholde, så der ikke opstår gunstige betingelser for forekomst og spredning af 
skadegørere (insekter, skimmelsvamp). 

> At udstyret rengøres regelmæssigt og navnlig forud for oplagring af korn og andre 
fødevarer og foderstoffer (kar, tørreanlæg). Ved brug af plantebeskyttelsesmidler udføres 
behandlingen i overensstemmelse med producentens anvisninger, så 
restkoncentrationerne ikke overstiger de tilladte niveauer. På grundlag af risikoanalysen 
og/eller overvågningsplanen kan restkoncentrationerne om nødvendigt blive valideret efter 
rengøringen. 

> At der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyret ved smøring med egnede midler for 
at forhindre brud, der kan medføre fremmedlegemer. 

> At karrene beskyttes mod ugunstige vejrforhold og afløb, gnavere og fugle, f.eks. ved efter 
brug at tildække eller lukke lugerne på de kar, der befinder sig udendørs. 

> At et kredsløb, der har været forurenet, om nødvendigt rengøres og/eller behandles, før der 
kommes sunde fødevarer eller foderstoffer i, så yderligere forurening forhindres. 

> At de følsomme punkter (kar, elevatorbunde) om nødvendigt behandles med pesticider. Der 
føres regelmæssigt tilsyn med pesticidudstyret, og der udføres forebyggende 
vedligeholdelse. Der anvendes egnet pesticidudstyr for at forebygge uønsket omledning 
(utilsigtet dræning). 

> At fremmedlegemer fra udstyr bekæmpes ved at fastgøre gitternet på karrene, sætte udstyr 
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på plads efter brug og rense fødevarer og foderstoffer, hvor der kan være den mindste 
mistanke om tilstedeværelse af fremmedlegemer. 

Eksempler på udstyr, der har til formål at øge fødevare- og fodersikkerheden 

 

3. Sporbarhed 

Lagerholderne skal kunne identificere, hvem der har leveret varerne til dem, og hvem de selv leverer 
varerne til. Lagerholderne skal derfor have et system til dokumentation af indgående, udgående og 
interne varebevægelser. 

Det skal således sikres, at varerne kan spores tilbage til alle trin fra levering til modtagelse (ét trin 
bagud, ét trin frem). Sporingsoplysningerne skal gøres tilgængelige for den kompetente myndighed 
på dennes anmodning. 

4. Affald 

Affald som defineret i direktiv 2008/98/EF og direktiv 2000/59/EF kan være en kilde til forurening og 
tiltrække og fremme udbredelsen af insekter og gnavere, der er sygdomsbærere. Alle gældende 
nationale gennemførelsesbestemmelser og relevante definitioner skal overholdes. 

Det er også vigtigt at sørge for: 
> At området til opbevaring af affald (kasser, emballage, jernskrot) er adskilt fra 

lageranlæggene. 
> At affaldscontainerne er tildækket og låst. 
> At affaldet afhentes med passende mellemrum. 

Rester fra vedligeholdelsesarbejde, f.eks. metalstykker, der kan skyldes, at en silo ikke beskyttes 
tilstrækkeligt under en vedligeholdelsesprocedure, betragtes som forurenende elementer. Disse 
fjernes løbende, og anlægget rengøres, når vedligeholdelsesarbejdet er gennemført.

Udstyr Kontrollerede risici 

Gitternet på kar Fremmedlegemer og skadedyr, der er større end gitternettets huller 

Rengøringsudstyr Fremmedlegemer, mikrober, mykotoksiner 

Pesticidudstyr 

Insekter 

Udstyr – eksempler på kontroller og registreringer 
o Journal over forebyggende/korrigerende vedligeholdelse. o Forebyggende 
vedligeholdelsesplan for følsomt udstyr. o Journal over vedligeholdelse og rengøring af 
udstyr. o Journal over anvendte pesticidprodukter. 
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Stadier i kornets håndteringsforløb: 

1. Modtagelse 

2. Tørring 

3. Rensning og separering 

4. Silo inden forsendelse 

5. Ventilering af fødevarer og 

foderstoffer 

6. Forsendelse med lastvogn 

7. Forsendelse med tog 
8. Forsendelse med pram 

Siloens mekanik: 

A. Bånd- eller kædetransportører 

B. Kopelevatorer 

C. Støvudsugningssystem 

D. Vakuumudstyr med luftudtag

Eksempel på kornsilo 

"West Indies Illustration" 
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Kapitel IVa 

Anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis ved terminalhåndtering af 
uforarbejdede/forarbejdede produkter 

Dette kapitel omhandler god hygiejnepraksis specifikt for terminaloperatører og lagerholdere i 
havne, der modtager, oplagrer og leverer landbrugsvarer i løs vægt på vegne af produktejerne. Den 
almindelige gode hygiejnepraksis, der er omhandlet i kapitel I, gælder alle typer aktører, der er 
omfattet af disse retningslinjer, herunder terminaloperatører. Da terminaloperatører ikke ejer 
varerne, er de hverken involveret i kontrakter vedrørende køb og salg eller i markedsføring af 
varerne. 

1. Lokalerne 

Den gode praksis, der er omhandlet i kapitel IV, punkt 1, gælder også terminaloperatører, der 
varetager oplagring. 

2. Modtagelse af varer 

Levering af afgrøder kan enten ske ved vejtransport (lastbiler), jernbanetransport (tog) og/eller ad 
vandvejen (pramme, skibe, fartøjer). 

Uanset leverancetype skal terminaloperatører sørge for, at der sker fyldestgørende rengøring (se 
definition i indledningen) forud for lastning for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller 
urenheder i transportmidlerne (hvor dette ligger inden for deres ansvars- eller kontrolområde). 

Varer, der kommer fra forskellige leverandører, men som er af samme type og oprindelse, og som 
har samme sikkerhedsstatus, kan sammenblandes i egnede celler og/eller batcher efter 
modtagelsen på siloanlægget, medmindre andet er aftalt med lastejerne. 

a. Leverancer til import- og indlandsterminaler 

I import- og indlandsterminaler er partierne blevet foruddefineret i afskibningshavnen, og det 
forholder sig typisk sådan, at ensartede partier modtages og distribueres til mange forskellige 
modtagere. 

b. Leverancer til eksportterminaler 

Når terminaloperatører sammenblander indgående leverancer til ensartede batcher, skal de ikke 
alene tage hensyn til de kontraktbestemte kvalitetskriterier, men også til de lovbestemte fødevare- 
og foderstofsikkerhedskrav. 

Prøveudtagning skal ske på steder, der giver enkeltprøver, som er repræsentative for de 
leverede/lossede varer. Der skal udtages enkeltprøver på en ensartet og systematisk måde, mens 
varerne losses, fra forskellige dele af lastbilens, godsvognens eller fartøjets lastrum. 

Hvis det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre at udtage prøver direkte fra lastbilens, 
godsvognens eller fartøjets lastrum, skal der i forbindelse med leveringen/losningen udtages prøver 
på det nærmest mulige sikre sted i forhold til lastrummet, fortrinsvis fra en glidende strøm under 
losning. 

Analysen af disse prøver skal enten udføres på stedet, hvis man råder over professionelt udstyr, 
eller på professionelle laboratorier. Analyseresultaterne skal registreres og efter anmodning stilles til 
rådighed for myndighederne. 

3. Kontrol ved modtagelse 

Inden varerne ankommer til terminalen, skal lastejeren fremsende relevante oplysninger til 
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terminaloperatøren med en beskrivelse af varerne, navnlig hvis varerne skal oplagres i længere tid, 
og hvis de ikke opfylder kravene til sunde og ufarlige produkter. 

Forhold, der kan kompromittere personalets sikkerhed på arbejdsområdet, herunder i og omkring 
lagerrummene, oplyses også til terminalen; terminaloperatøren underrettes f.eks., hvis varerne er 
blevet desinficeret forud for eller under transporten, og oplyses om anvendt desinfektionsmiddel. 

Efter ankomsten til terminalen udfører terminaloperatøren visuel kontrol af varernes tilstand, før 
varerne fysisk kommer ind i terminalen. 

Den visuelle kontrol af varernes tilstand giver fokus på følgende aspekter: 

> Varernes overensstemmelse med den fremsendte beskrivelse (tingene skal passe sammen; 
hvis produktet er beskrevet som sojaskrå, må det ikke være sojapellets eller majsskrå). 

> Farve. 
> Fysisk form. 
> Lugt. 
> Eventuel forurening med insekter, snavs eller fremmedlegemer, der ikke er en del af 

produktet. 
> Temperatur. 
> Vandindhold, der kan resultere i fugt/skimmelsvamp. 

Hvis terminaloperatøren er i tvivl med hensyn til varernes tilstand, er han berettiget til at træffe de 
fornødne foranstaltninger. 

4. Sporbarhed, produktovervågning og anmeldelse 

Terminaloperatørerne skal kunne identificere, hvem de har modtaget varerne fra, og hvem de selv 
leverer varerne til. Lagerholderne skal derfor have et system til dokumentation af indgående, 
udgående og interne varebevægelser. 

Det skal således sikres, at varerne kan spores tilbage til alle trin fra levering til modtagelse (ét trin 
bagud, ét trin frem). Sporingsoplysningerne skal gøres tilgængelige for den kompetente myndighed 
på dennes anmodning. 

Generelt er transportmidlerne ikke omfattet af lagerholdernes ansvar. Men lagerholderne har ret til 
at nægte lastning af varer i og afsendelse af varer fra et lagerrum i åbenlys dårlig stand. 

Terminaloperatøren har pligt til at sørge for lagerfaciliteter på en sådan måde, at varerne bevares i 
god stand. Lagerholderne udfører regelmæssige, fyldestgørende smags- og lugtkontroller for at 
sikre, at varernes egenskaber ikke forringes. Produktejeren skal underrettes, hvis varernes 
karakteristika ændrer sig på en sådan måde, at det bringer fødevare- og foderstofsikkerheden i 
fare. Hvis varerne beskadiges i forbindelse med håndtering/oplagring, skal produktejeren også 
underrettes med det samme. 

Hvis der opstår en hastesituation, hvad angår fødevare- og foderstofsikkerheden, skal 
produktejeren underrette myndighederne, der er ansvarlige for at iværksætte tilbagetrækning eller 
tilbagekaldelse af de pågældende varer. I den forbindelse kan lagerholderen samarbejde og tilbyde 
sin assistance, hvis det er relevant og hensigtsmæssigt. 

5. Affald 

Ud over den gode praksis, der er omhandlet i kapitel IV, punkt 4, har havneterminalerne faciliteter til 
modtagelse af driftsaffald og lastrester i passende afstand fra lagerområderne. Der udarbejdes 
planer til modtagelse og håndtering af affald i havneterminalerne. 
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Kapitel V 

Anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis 

ved afsendelse/levering og transport af fødevarer og foderstoffer 

Fødevarer og/eller foderstoffer transporteres ved vej-, flod-, jernbane- eller søtransport. Varer skal 
transporteres i overensstemmelse med transportreglerne, navnlig lovgivningen vedrørende 
fødevare- og foderstofsikkerhed. Uanset transportmiddel skal transportfirmaet og transportøren 
sørge for, at udstyret opfylder fødevare- og foderstofsikkerhedskravene. 

Fremmedlegemer, urenheder eller rester i beholderne (der skyldes utilstrækkelig rengøring eller 
anden dårlig praksis) er en kilde til forurening. 

1. Generelle regler (gælder al slags transport) 

Fødevare- og foderstofvirksomheder skal underrette den kompetente myndighed om alle firmaer 
under deres kontrol, som er aktive inden for transport, jf. forordning (EF) nr. 183/2005 som ændret 
og forordning (EF) nr. 852/2004 som ændret. 

Der henvises til forordning (EF) nr. 852/2004 som ændret, bilag II, kapitel IV, under overskriften 
"Transport": 

> I punkt 4 står der som følger: "Bulktransport af fødevarer i flydende form eller i form af 
granulat eller pulver skal foregå i beholdere og/eller containere/tanke, der er forbeholdt 
transport af fødevarer. Containerne skal på et eller flere EF-sprog være forsynet med en 
tydelig angivelse, der ikke kan slettes, og hvoraf det fremgår, at de anvendes til transport af 
fødevarer, eller de skal mærkes "kun til fødevarer". I punkt 5 står der som følger: "Hvis 
køretøjer og/eller containere har været anvendt til transport af andet end fødevarer eller til 
transport af forskellige fødevarer, skal der gøres grundigt rent mellem transporterne for at 
undgå risiko for kontaminering." Hvad angår transport af flydende olier og fedtstoffer ad 
søvejen, henvises der til Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse fra 
visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 852/2004. 

> I punkt 6 står der som følger: "Fødevarer i køretøjer og/eller containere skal anbringes og 
beskyttes således, at risikoen for kontaminering reduceres mest muligt." 

> Ikrafttrædelsen af denne forordning er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 178/2002 som ændret, der definerer ansvaret for fødevare- og foderstofsikkerheden hos 
alle operatører i forsyningskæden. 

Desuden anføres nedenstående i forordning (EF) nr. 183/2005 som ændret (foderstofhygiejne) i 
bilag II under afsnittene "Faciliteter og udstyr" og "Opbevaring og transport": 

> Under afsnittet "faciliteter og udstyr" står der som følger: "Faciliteter, udstyr, beholdere, 
kasser og køretøjer til tilvirkning og opbevaring af foderstoffer og deres umiddelbare 
omgivelser skal holdes rene, og der skal gennemføres effektive programmer til bekæmpelse 
af skadegørere." 

> Under afsnittet "Opbevaring og transport" står der som følger: 
- "Forarbejdede foderstoffer skal adskilles fra uforarbejdede fodermidler og 

tilsætningsstoffer for at undgå krydsforurening af det forarbejdede foderstof, og 
korrekt emballage skal anvendes. 

- Foderstoffer skal opbevares og transporteres i egnede beholdere. De skal 
opbevares på steder, der udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at 
sikre gode opbevaringsforhold, og hvortil kun personer, der har 
foderstofvirksomhedslederens tilladelse, har adgang. 

- Foderstoffer skal opbevares og transporteres således, at de let kan identificeres, at 
forveksling eller krydsforurening undgås, og at forringelse forebygges. 

- Beholdere og udstyr, der anvendes til transport, opbevaring, fremføring, håndtering 
og vejning af foder, skal renholdes. Der skal indføres rengøringsprogrammer, og 
rester af rengørings- og desinfektionsmidler skal minimeres. 

- Fordærv skal minimeres og holdes under kontrol, så angreb af skadegørere 
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reduceres. 
- Hvor det er formålstjenligt, skal temperaturerne holdes så lave som muligt for at undgå 

dannelse af kondensvand og fordærv." 

Fødevare- og foderstofsikkerheden skal opretholdes under hele transporten. Det er nødvendigt at 
forebygge forurening med uønskede stoffer og produkter. Sammenblanding med andre produkter 
skal også undgås. 

Det skal sikres, at der ikke foretages udendørs lastning/losning under ugunstige vejrforhold, og at 
der ikke kan komme regnvand eller vandsprøjt ind i beholderen under transporten. 

Afsenderen af varerne fører protokol over de transportmidler, der anvendes ved afsendelse af de 
enkelte partier (f.eks. registrering af anhængernumre, godsvognsnumre, navnene på både, 
pramme, skibe osv.). 

Før lastrummene lastes, skal de inspiceres af personale, der er godkendt af driftslederen, ejeren 
eller modtageren af varerne (f.eks. lastbilchaufføren, hvis der er tale om selvbetjeningsfaciliteter). 
Der skal udføres inspektion af lastrummene for at sikre, at de: 

> er rene, tørre, lugtfri og ordentligt vedligeholdt 
> lever op til lastnings- og transportkravene for de pågældende produkter 
> er egnede til den ønskede transport og udgør et lukket hele 
> ikke indeholder skadegørere, herunder gnavere, i bredeste forstand 
> ikke indeholder rester eller restkoncentrationer fra tidligere laster og/eller fra 

rengøringsmidler. 

Lastrummene skal beskytte de transporterede produkter tilstrækkeligt mod andre produkter, der 
transporteres samtidigt, hvor det er relevant. Der skal træffes passende foranstaltninger til 
forebyggelse af skadelig påvirkning fra andre produkter under lastning og transport. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til andre havneaktiviteter, hvis der sker transport inden for 
havneområdet. 

Lastrum, der ved den forrige transport har været anvendt til "højrisikoprodukter", skal gennemgå en 
risikoanalyse og kan blive afvist. Bestemmelserne om rengøring/desinficering/omallokering af 
beholderne tager afsæt i den forrige last og er defineret i tillæg 9. 

Produkter i løs vægt skal transporteres i overensstemmelse med de krav, der er defineret i tillæg 9 
under "Transport", eller i henhold til tilsvarende retningslinjer. 

For transporter, som driftslederen chartrer hos eksterne transportører, skal transportkontrakterne 
anføre de specifikationer, som driftslederen skal håndhæve over for sine transportleverandører. 
Disse specifikationer fastsætter den eksterne transportørs forpligtelser, navnlig hvad angår: 

> forholdsreglerne ved ny lastning (se tillæg 9) 
> tilgængeligheden af kronologiske registre eller dokumenter vedrørende de enkelte udstyr, 

der muliggør sporing af den forrige transport 
> overholdelse af hygiejnebestemmelserne og anvendelse af hensigtsmæssige metoder til at 

holde udstyret helt rent og frit for alle forureningsrisici 
> behovet for at undervise og træne chauffører og vedligeholdelsespersonale i, hvordan de 

skal overholde hygiejnebestemmelserne 
> nødvendigheden af at anføre i tjenesteyderens egne kontrakter, at disse forpligtelser skal 

overholdes, hvis noget af transporten gives i underentreprise. 

Driftslederen oplyser sit silopersonale om de risici for fødevare- og foderstofsikkerheden, der er 
forbundet med transportaktiviteterne. 

Alle anvendte kontrolprocedurer skal valideres for at sikre, at de er effektive. Det betyder, at det 
f.eks. skal dokumenteres ved stikprøver, analyser eller på anden vis, at kontrolresultaterne er 
sande, og at kontrolproceduren fungerer efter hensigten. Dokumentationen skal gemmes til senere 
brug. 
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Hvis en virksomhed benytter en underleverandør til sine transporter, skal denne underleverandør 
være registreret som en fødevare- og foderstofoperatør og overholde bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 852/2004 som ændret (fødevarer) og forordning (EF) nr. 183/2005 som ændret 
(foderstoffer). 

Forordning (EF) nr. 852/2004 som ændret foreskriver, at transport af flydende fødevarer som f.eks. 
vegetabilske olier og fedtstoffer skal foregå i dedikerede tankbiler, jernbanetankvogne og pramme. 

Forordning (EU) nr. 225/2012 som ændret fastsætter også en række specifikke krav til opbevaring 

og transport af olier og fedtstoffer og produkter afledt heraf til brug som foder. 

Beholdere, der skal anvendes til opbevaring eller transport af blandede fedtstoffer, vegetabilske 
olier eller produkter afledt heraf bestemt til brug i foder, må ikke anvendes til transport eller 
opbevaring af andre produkter end de nævnte, medmindre produkterne opfylder kravene i: 

> forordning (EU) nr. 225/2012 som ændret eller artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 852/2004 som ændret, og 

> bilag I til direktiv 2002/32/EF. 

De skal opbevares adskilt fra andet gods, hvis der er risiko for forurening. 
Hvis en sådan adskillelse ikke er mulig, skal beholderne rengøres effektivt, så alle spor af et produkt 
fjernes, såfremt beholderne tidligere har været anvendt til produkter, der ikke opfylder kravene i: 

> forordning (EU) nr. 225/2012 som ændret eller artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 852/2004 som ændret, og 

> bilag I til direktiv 2002/32/EF. 

Driftslederen bør være særligt påpasselig ved bulktransport af spiseolier med skib eller coaster og 
verificere og sikre sig, at de umiddelbart forudgående ladninger overholder alle bestemmelserne i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse fra visse bestemmelser i bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, hvad angår transport af flydende 
olier og fedtstoffer ad søvejen, samt de relevante lister i Kommissionens direktiv 96/3/EF som 
ændret ved direktiv nr. 2004/4/EF om fødevarehygiejne ved bulktransport af flydende olier og 
fedtstoffer ad søvejen, herunder listen over accepterede tidligere ladninger. 

Ved bulktransport af flydende fødevarer og foderstoffer bør driftslederne være særligt 
opmærksomme på følgende, ikke-udtømmende liste over potentielle risici: 

> Toksiner fra pesticider. 
> Forurening med rester eller fra tidligere ladninger eller restkoncentrationer fra oplagring, 

håndtering og transport (navnlig pumper, rør og slanger skal rengøres omhyggeligt) eller 
krydskontaminering fra andre produkter, der transporteres/oplagres/håndteres. 

> Forurening med restkoncentrationer fra rengøringsmidler (der skal anvendes fødevare- og 
foderstofegnede rengøringsmidler). 

> Forurening fra udsivning af THF'er (termiske opvarmnings- eller kølevæsker) fra udstyret 
(tanke af rustfrit stål foretrækkes) eller forurening med hydrauliske olier fra mobile pumper. 

> Forurening fra tankens belægning eller opløsningsmidler. 
> Fremmedlegemer. 
> Vareforfalskning med mineralolier. 

2. Vejtransport 

Vejtransport kan forestås af virksomheden selv eller af eksterne transportfirmaer, der anvender 
egnede fødevare- og foderstofsikkerhedssystemer. 

Ved al vejtransport skal chaufføren kunne fremvise logbogen med registrering af de seneste 
ladninger og den seneste rengøring (hvis relevant). 

Vejtransport skal ske under iagttagelse af følgende krav: 
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> Før produkterne lastes, skal alle synlige rester fra tidligere ladninger være fjernet fra 
køretøjets inderside og yderside, herunder chassiset. 

> For at fremme sporbarheden skal ladningerne ledsages af støttedokumenter. 
> De dokumenter, der godtgør transportens overensstemmelse med de specificerede krav 

(tidligere ladninger, rengøring osv.), registreres og opbevares af driftslederen. Driftslederen 
fastsætter, hvor længe disse dokumenter skal opbevares, under hensyn til 
distributionsstederne. 

> Hvis der anvendes presenninger, skal de være rene og vandtætte. 
> Når der foretages overførsler fra lager til fartøj, kan dette udstyr inspiceres ved starten af 

overførslen eller ved skift af varer. 

a) Transport, der udføres af virksomheden selv 
> Kontrollér, hvor ren lastbilen er før brug, og rengør den om nødvendigt. 
> Sørg ved visuel kontrol for, at der ikke er lækager af hydraulikvæske eller brændstof. 
> Tjek, hvilken type ladning der senest er transporteret, og rengør om nødvendigt lastbilen, jf. 

tillæg 9. 
> For hver lastbil/anhænger skal historikken for tidligere ladninger og tidligere rengøring 

registreres og opbevares. 
> Chaufførerne bør instrueres i sikker håndtering af fødevarerne og foderstofferne. 

Instrueringen bør omfatte den nødvendige rengøring af deres køretøj ud fra de produkter, 
der skal fragtes. 

b) Transport, der udføres af eksterne firmaer 
> Hvis driftslederen chartrer transporten, skal der fastsættes specifikationer, som 

transportleverandørerne skal overholde. Disse specifikationer omfatter krav til beholderens 
renhed, registrering af den foregående ladning og håndtering af inkompatible varer, jf. 
tillæg 9 eller tilsvarende retningslinjer. 

> Før lastning skal lastbilens tilstand under alle omstændigheder kontrolleres, jf. punkt 1 i 
dette kapitel. Sørg ved visuel kontrol for, at der ikke er lækager af hydraulikvæske eller 
brændstof. Bed om nødvendigt transportøren om at rengøre køretøjet. Registrér eventuelle 
anmodninger om korrigerende handlinger. 

> For hver beholder skal historikken for ladninger og rengøring registreres og opbevares af 
transportøren og stilles til rådighed for kontrahenten. 

Firmaer, der transporterer foderstoffer til andre foderstofvirksomheder, skal også registreres, jf. 
forordningen om foderstofhygiejne. 

3. Transport ad søvejen og ad vandveje 

Skibsførere skal om muligt kunne fremvise en logbog med en beskrivelse af rækken af transporter 

(varetype, rengøringstype og rengøringsdato). 

Lastrum, luger og dæksler på de fartøjer, der anvendes til transport af fødevarer og foderstoffer, 
skal være rene, vandtætte, tørre, lugtfri og holdt i god stand. De skal også være egnede til det de 
varer, der skal transporteres. 

Udstyret i tog skal være specialudstyr, det vil sige udelukkende bestemt til transport af 
landbrugsråvarer (korn, oliefrø, bælgfrugter, andre vegetabilske produkter og produkter afledt 
heraf). Tragtbeholderne inde i de godsvogne, der anvendes til transport af fødevarer og 
foderstoffer, skal være rene, vandtætte, tørre, lugtfri og holdt i god stand. Dette udstyr skal være 
egnet til den ønskede type transport og i stand til at beskytte varerne effektivt. 

Før lastning skal virksomheder, der anvender et skib eller en godsvogn, som er godkendt til 
transport af deres produkter, informeres af transportøren om, hvilken type ladning der sidst er 
transporteret. 

Når produkter fragtes ved sø-, vandvejs- eller jernbanetransport under driftslederens ansvar, skal 
der foretages inspektion af lastrummet eller udstedes et rengøringscertifikat for lastrummet, ligesom 
den forrige type ladning skal beskrives, før lastningen af varerne kan påbegyndes. Fødevare- og 



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
43/141  

foderstofsikkerheden skal sikres under hele lastningen. 

Lastrummet inspiceres af/rengøringscertifikatet udstedes af: 
> et anerkendt tilsynsfirma, der følger anerkendte internationale standarder, og som eventuelt 

arbejder for ejeren eller modtageren af produkterne, eller 
> en kvalificeret person (speditør), der anerkendes som kvalificeret lastinspektør, eller 
> Virksomhedens specialpersonale, hvis det udelukkende er virksomheden selv, der står for 

lastningen, eller hvis der ikke er udpeget en lastinspektør. 

Inspektionen registreres. Hvis inspektionen udføres af et tilsynsfirma eller en kvalificeret inspektør, 
skal resultaterne af lastrumsinspektionen og inspektionen af den forrige ladning registreres skriftligt i 
inspektionsrapporten, og afskiberen eller inspektøren skal om muligt underrettes om al 
rengøring/vaskning/desinficering (alt efter hvilken type produkter der fragtes) ved angivelse heraf i 
charterkontrakten, inspektionsrapporten eller andre kontraktdokumenter, som parterne har tiltrådt. 

Charteroperatørerne skal sikre, at charterkontrakten eller andre kontraktdokumenter, som parterne 
har tiltrådt, indeholder oplysninger om forrige ladning og om al rengøring/vaskning/desinficering. 

Eventuelle afvigelser skal registreres. Der skal kræves passende korrigerende handlinger 
(desinficering, pesticidbehandling, erstatning osv.), som skal registreres. 

4. Jernbanetransport 

Jernbaneselskaber bruger mange forskellige typer vogne. Normalt bruger jernbaneselskaber 
godsvogne til landbrugsvarer alene. Ved transport af landbrugsvarer skal de opbygge et system, 
der gør det muligt for dem at tjekke de seneste ladninger for hver enkelt godsvogn. 

Hvis jernbaneselskabet ikke har opbygget et sådant system, skal lokomotivføreren kunne fremvise 
en logbog for hver godsvogn med en beskrivelse af rækken af transporter (varetype, rengøringstype 
og rengøringsdato). 

Godsvognen/togvognen skal være egnet til transport af fødevarer og foderstoffer. Den skal være 
ren, vandtæt, tør og lugtfri og holdt i god stand. Inden lastning skal der udføres inspektion af 
lastrummet for at kontrollere, om det er rent. 

Lastrummet skal inspiceres af: 
> et anerkendt tilsynsfirma, der følger anerkendte internationale standarder, og som eventuelt 

arbejder for ejeren eller modtageren af produkterne, eller 
> en kvalificeret person (speditør), der anerkendes som kvalificeret lastinspektør, eller 
> virksomhedens specialpersonale. 

Inspektionen skal registreres.
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DEL II 

ANVENDELSE AF HACCP- SYSTEMET 

(RISIKOANALYSE, KRITISKE KONTROLPUNKTER) 

Kapitel I 
Præsentation af HACCP-proceduren 

Anden del af disse retningslinjer handler om, hvordan man opretter et system til kontrol og 
overvågning af de fødevare- og foderstofsikkerhedsrisici, der kan være forbundet med opsamling 
og oplagring af, handel med og transport af korn, oliefrø og proteinafgrøder, under anvendelse af 
principperne i HACCP-metoden (se tillæg 1 vedrørende HACCP-metoden). 

Den procedure, der fremlægges i den resterende del af retningslinjerne, udgør et fleksibelt 
grundlag for, hvordan en given virksomhed kan gennemføre HACCP-metoden. Der er tale om 
refleksions- eller referencemateriale for opsamlings- og lagervirksomheder. Den enkelte driftsleder 
skal tilpasse dem til sin egen organisation og sine egne markeder. For at opnå optimal effektivitet 
bør den enkelte driftsleder oprette en arbejdsgruppe og udføre en risikoanalyse. 

Procedurens anvendelsesområde dækker opsamling og oplagring af, handel med og transport af 
korn, oliefrø og proteinafgrøder gennem hele forløbet fra modtagelse til afsendelse. De 
omhandlede kemiske, biologiske og fysiske risici gælder specifikt opsamling og oplagring. Kun 
risici, der kan påvirke forbrugersikkerheden, er omfattet af HACCP-metoden. 

Med hensyn til hvert af de stadier, der er beskrevet i tillæg 3 (modtagelse, foreløbig oplagring, 

oplagring, pesticidbehandling, forberedelse i henhold til kontraktbestemmelserne, afsendelse og 

levering), anføres specifikke former for kontrol baseret på relevante risikoanalyser og 

prøveudtagnings- og overvågningsplaner. 

Kapitel II 
HACCP-procedurens indhold 

1. Oprettelse af HACCP-teamet 

HACCP-analysen er resultatet af det arbejde, der er udført af et tværfagligt team med støtte fra 
videnskabelige, tekniske og juridiske eksperter. Se takkesiden i indledningen. 

2. og 3. Beskrivelse af produktet og den tilsigtede anvendelse 

Arbejdsgruppen har beskrevet forskellige produktkategorier. Se produktfaktabladene i tillæg 2.
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MODTAGE
LSE 

FORELØBIG 
OPLAGRING 

før tørring 

TØRRING 

OPLAGRING 

4. Opstilling af et diagram over stadierne (eksemplet vedrører uforarbejdede afgrøder) 

Der er syv stadier ved opsamling/oplagring af korn, oliefrø og proteinafgrøder, som følger efter 
hinanden som vist nedenfor. Fremgangsmåden er den samme for afledte produkter fra den første 
forarbejdning af korn, oliefrø, proteinafgrøder eller andre vegetabilske produkter, bortset fra at 
aktørerne modtager de forarbejdede produkter i løs vægt eller i flydende form (f.eks. vegetabilske 
olier eller ethanol), og i så tilfælde er nogle af trinnene ikke relevante. 

FORBEREDELSE 

i henhold til kontrakt- 

bestemmelserne 

AFSENDELSE 

*Tørringen er valgfri under hensyn til tørreudstyret og energiforbruget. 

A.P. = fokuspunkt (Attention Point)  
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> Der udføres om nødvendigt rengøring under forberedelsen, tørringen og oplagringen i 
henhold til kontraktbestemmelserne. 

> Mellem hvert stadie udføres håndtering af produkterne. En sådan håndtering kan også 
udføres under overførsler mellem siloer. 

> Der foretages om nødvendigt overførsler mellem siloer for at optimere stuveplanen eller 
med henblik på f.eks. ventilering af de oplagrede fødevarer og foderstoffer. 

Se beskrivelsen af stadierne i tillæg 3. 

5. Tjek af procesdiagrammet på stedet 

Ovenstående diagram er et eksempel på et "standarddiagram", der er oprettet for at udføre 
risikoanalyse og definere de deraf følgende kritiske punkter. Rækkefølgen og antallet af stadier kan 
variere fra anlæg til anlæg og afhænger også af, om produkterne er afgrøder eller afledt af den 
primære forarbejdning af afgrøderne. 

6. Udførelse af risikoanalyse 

6.1 Liste over risici 

De væsentligste forudsigelige risici, der kan være forbundet med opsamling og oplagring af korn, 

proteinafgrøder og oliefrø, er som følger: 

 

Risikotype Risikoeksempler 
BIOLOGISK 

ELLER MIKROBIOLOGISK 

Patogen flora: 
- Skimmelsvampe, stinkbrand, Bacillus cereus, salmonella 
Skadedyr: 
- Insekter fra korn og oliefrø, fugle, gnavere 
Meldrøje 

Toksiske frø – skadelige botaniske urenheder 

- Ricinus communis L. (kristpalme); Jatropha curcas L. (purgernød); 
Croton tiglium L. (kroton); Crotalaria spp.; Camelina sativa (L.) 
Crantz. (dodder, sæddodder, hundehør); sennepsfrø; Madhuca 
longifolia (L.) Machr. (mahua, illipe, bassia og mange andre); Prunus 
armeniaca (abrikos) og Prunus dulcisvar amara (bittermandel); Fagus 
silvatica- uafskallet bog; ukrudtsfrø og frugter, ikke formalede/ikke 
knuste; ambrosia. 

Naturlige plantetoksiner – hydrogencyanid (blåsyre); fri gossypol; 

theobromin; glucosinolater. Produkterne må ikke indeholde følgende 

toksiske eller skadelige frø i mængder, der kan udgøre en 

sundhedsrisiko for mennesker. 

• Crotalaria spp. (crotolaria), 

• Agrostemma githago L. (klinte), 

• Ricinus communis L. (kristpalmefrø) 

• Datura spp. (pigæble) 
• Andre frø, der kan være sundhedsskadelige 

Mykotoksiner (der skyldes vækst af visse skimmeltyper): 
- Ochratoksin A, trichothecener (herunder DON og 
T2 / HT2), zearalenon, fumonisin, aflatoksiner. 

KEMISKE Pesticidrester: 
- Lagerpesticider 
Tungmetaller: 
- Cadmium, bly, kviksølv, arsen 
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6.2. Risikoanalyse 

• Beskrivelse af risiciene 

For at kunne vurdere de risici, der er forbundet med korn, proteinafgrøder og oliefrø i 
forskellige stadier i søjlediagrammet, har vi udarbejdet risikofaktablade, jf. tillæg 4. Disse 
faktablade giver en generel beskrivelse af en hændelse og dens årsag samt af de forhold, der 
gør, at den varer ved, spredes eller elimineres, idet der henvises til gældende 
lovbestemmelser og anbefalinger. 

• Liste over risicienes årsager 

I hvert stadie i procesdiagrammet angives årsagen til en potentiel risiko ved brug af "5-
trinsmetoden". Denne metode er meget omhyggelig, så man ikke overser nogen potentielle 
risikoårsager. Se nedstående eksempel vedrørende oplagring af korn, oliefrø og 
proteinafgrøder: 

 

• Vurdering af, hvor stor risikoen for den enkelte hændelse er 

Derefter opdeles hændelserne efter årsag ud fra: 

- Alvorlighedsgrad (G) svarende til hændelsens konsekvenser for forbrugeren, hvad 
angår fødevare- og foderstofsikkerheden, 

- Hyppighed (F), dvs. hvor ofte hændelsen forekommer, 
- Sandsynligheden for (manglende) opdagelse af hændelsen (D). 

Disse mål kvantificeres på en skala fra 1 til 4, der er baseret på relevante tekniske og 
videnskabelige undersøgelser. HACCP-proceduren tager også hensyn til landbrugsråvarernes 
og lagerprocessernes betydning. Der tages også hensyn til produkternes endelige 
bestemmelsessted og data fra overvågningsplanerne. 

 

 

Behandlede frø 

Melamin (svindel) 

Radionukleider (atomkraftulykke eller -udslip) 

Dioxiner & furaner, dioxinlignende PCB'er og ikke-

dioxinlignende PCB'er FYSISKE Fremmedlegemer: 
- Splintrede elpærer, gruspartikler, metalstykker, restkoncentrationer 

fra transport osv. 

ALLERGENER Allergene produkter (jf. bilag II i forordning (EU) nr. 1169/2011 
som ændret): 
- Glutenholdige kornprodukter (hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut 

eller hybridiserede stammer heraf) 

- Sojabønner og produkter heraf, nødder 
 

5-trinsmetoden: 

Materiale Korn, oliefrø og proteinafgrøder 

Miljø Omgivende luft og omkringliggende 
områder Personale Hygiejne 

Metode Fremgangsmåde 

Udstyr Installationer, transportudstyr 
 

 

Alvorlighedsgrad (G) Hyppighed (F) Opdagelsessandsynlighed (D) 
- 

mindre alvorlig næsten aldrig hændelse, der altid kan opdages 

moderat alvorlig indimellem hændelse, der som regel opdages 
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Se vurderingsskalaerne for proceduren i tillæg 5. 

For at kvantificere målene for alvorlighedsgrad i risikoanalysen tages der om nødvendigt 
også hensyn til forurenings-, overlevelses- og multiplikationsfaktorerne. 

Ved at multiplicere værdierne for alvorlighedsgrad, hyppighed og 
opdagelsessandsynlighed fås et risikoindeks R = G * F * D. 
R angiver, hvor væsentlig risikoen er: Hændelser, hvor R-værdien er høj (større end eller 
lig med 24), og/eller hvor alvorlighedsgrad G er lig med eller større end 3, behandles 
med høj prioritet. 

Se HACCP-planerne på de følgende sider samt risikoanalysetabellerne i tillæg 
6. 

• Fastsættelse af de forebyggende kontrolforanstaltninger 

Der er defineret forebyggende kontrolforanstaltninger for alle årsager til en identificeret 
risiko: Se HACCP-planerne på de følgende sider samt risikoanalysetabellerne i tillæg 5.

3 meget alvorlig ofte hændelse, der er svær at opdage 
4 ekstremt alvorlig altid hændelse, der let overses 

 



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
49/141  

7. Fastsættelse af kritiske kontrolpunkter vedrørende risiciene (CCP'er) 

De stadier, der omfatter potentielle CCP'er, er identificeret ved brug af Codex Alimentarius-
beslutningstræet (se nedenfor), når anvendelsen er relevant, og risikoindekset er meget højt 
(R > 24 og/eller G > 3). 

  

                                                 
7
 Ved fravær af en kontinuerlig metode (eller en lynmetode) til overvågning af partierne ved modtagelse og 

afsendelse kan disse stadier ikke klassificeres som CCP'er, hvad angår mark- og lagermykotoksiner. 

Der er identificeret 3 CCP'er i diagrameksemplet i punkt 4: 
 

ELLER MIKROBIOLOGISK 

KEMISKE 

Mykotoksiner 
Rester af lagerpesticider 

Mark Lager 

Modtagelse 

(fokuspunkt7) (fokuspunkt) 
 

Foreløbig oplagring CCP1 CCP1 
 

Tørring 

  
CCP4 

Risici – dioxiner & PCB'er & 
PAH'er 

Oplagring 

 

CCP2 

 

Pesticidbehandling 
  

CCP3 
Rester af lagerpesticider 

Forberedelse i henhold 
til 
kontraktbestemmelserne 

   

Afsendelse – levering (fokuspunkt) (fokuspunkt) 
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Figur 1: Fastsættelse af de kritiske kontrolpunkter (CCP'er) 

S1 

S2 

S3 

S4 

Eksempel på beslutningstræ til fastsættelse af CCP'er (spørgsmålene besvares i rækkefølge)
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S1: 

S2: 

S3: 

S4: 

S1: 

S2: 

S3: 

S4: 

Eksempler på svar i henhold til beslutningstræet: CCP3 

Er der en eller flere forebyggende foranstaltninger i pesticidbehandlingsstadiet? 
JA 

XL 
Er pesticidbehandlingsstadiet tilrettelagt på en sådan måde, at risikoen for pesticidrester 
elimineres eller reduceres til et acceptabelt niveau? 

NEJ 

NEJ 
Er der risiko for, at forurening i form af pesticidrester kan forekomme på et niveau, der ligger 
over de acceptable grænser, eller er der risiko for, at der er uacceptabelt høje 
koncentrationer af pesticidrester? 

JA 

NEJ 
Bidrager de følgende stadier til at eliminere de identificerede risici eller reducere dem til et 
acceptabelt niveau? 

NEJ 

Eksempler på svar i henhold til beslutningstræet: mht. tørring 

Er der en eller flere forebyggende foranstaltninger i tørrestadiet? 
JA 
JA 

Er tørrestadiet tilrettelagt på en sådan måde, at risikoen for lagermykotoksiner elimineres 
eller reduceres til et acceptabelt niveau? 

NEJ 

XL 
Er der en risiko for, at der kan forekomme lagermykotoksiner i mængder, der ligger over de 
nedre grænser, eller som når op på uacceptable niveauer? 

JA 

NEJ 
Bidrager de følgende stadier til at eliminere de identificerede risici eller reducere dem til et 
acceptabelt niveau? 

NEJ 
(oplagring/præservering under anvendelse af ventilering) 
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Tørring kan betragtes som et kritisk kontrolpunkt eller som et forudsætningsprogram alt efter 
virksomhedens risikoanalyse. Tørring har til formål at reducere fødevarers og foderstoffers 
vandindhold og klargøre dem til efterfølgende opbevaring. Tørring er derfor et vigtigt trin i 
opretholdelsen af fødevarers og foderstoffers hygiejnemæssige kvalitet på lageranlæggene. Under 
oplagringen kan ellers sunde fødevarer og foderstoffer imidlertid blive ramt af skimmelsvamp og 
mykotoksiner på grund af en uheldig praksis, dårlig isolering eller kondens. I henhold til 
beslutningstræet er tørrestadiet således det sidste stadie, hvor risikoen for udvikling af 
skimmelsvampe og lagermykotoksiner kan styres. 

XU  



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
53/141  

8. 9. og 10. Fastsættelse af kritiske grænseværdier, overvågningssystem og 
korrigerende handlinger 

for de enkelte kritiske kontrolpunkter (CCP'er) 

For hvert af de fastsatte CCP'er har arbejdsgruppen fastsat kriterier og defineret kritiske 
grænseværdier, overvågningsprocedurer og korrigerende handlinger. For at definere disse kriterier 
har arbejdsgruppen trukket på HACCP-teammedlemmernes erfaring, hvad angår de pågældende 
risici, og gjort brug af de allerede publicerede videnskabelige og tekniske data. Se HACCP-planerne 
på de følgende sider. 

11. og 12. Definition af kontrolmetoder og udformning af et dokumentationssystem 

Kontrollen af HACCP-systemet sikres ved foranstaltninger til overvågning af alle elementer i 
systemet. Dette kan omfatte en gennemgang af HACCP-systemet (navnlig på grundlag af 
afvigelser, klager osv.), overvågningsplanresultaterne og intern revision af HACCP-systemet, der 
kan dokumenteres som en del af kvalitetssikringen. Kontrollen består primært i at konsultere dertil 
indrettede registre og dokumenter. 

Der skal føres journal over overvågningstiltag, forebyggende foranstaltninger og korrigerende 
handlinger. Dette illustreres ved hjælp af dokumentationseksempler. Se HACCP-planerne på de 
følgende sider.
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Produkter: korn, proteinafgrøder, oliefrø 

HACCP-PLAN 
Stadie: FORELØBIG 
OPLAGRING 

CCP Hændelse/hændelsesårsag Risiko 
Anbefalede 
forebyggende 
foranstaltninger 

Kriterier 
Kritiske 
grænseværdier 

Overvågnings- 
procedurer 

Korrigerende 
handlinger 

Eksempler på 

HACCP- 
dokumentation 

CCP nr. 1 Mark- og lagermykotoksiner 
/ 

For lang tids oplagring af et 
forurenet produkt med et højt 
vandindhold og/eller stor andel 
af knuste fødevarer og 
foderstoffer eller mange 
urenheder 

G = 3 / 
R = 24 

Organisering af 
høstningen. 
Styring af tiden mellem 
opsamling og tørring. 
Turnusbrug af 
tragtbeholdere eller af 
de områder, der 
anvendes til foreløbig 
oplagring (FIFO – først 
ind, først ud-
princippet). Styring af 
tørreudstyret. 
Bevidstgør 
kontrahenterne, 
landbrugerne og 
medarbejderne mht. 
høstning. 
Forekomsten af 
lagermykotoksiner 
forebygges, hvis 
produktets vandindhold 
holdes på et 
tilstrækkeligt lavt 
niveau. 

Tid Varierer alt efter 
produkttype og 
vandindhold 

Overvågning af 
foreløbig 
oplagringstid 

Identifikation af 
partiet 

Intern styring af 
tørreprocedure 
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HACCP-PLAN 
   

Produkter: korn, proteinafgrøder, oliefrø og produkter afledt heraf 
  

Stadie: OPLAGRING 

CCP Hændelse/ Risiko Anbefalede Kriterier 

 

Kritiske 
Overvågnin

gs- Korrigerende 
Eksempler på 

HACCP- 
hændelsesårsag forebyggende 

foranstaltninger 

 
tærskelværdi
er 

procedurer handlinger dokumentation 
 Lagermykotoksiner         

CCP Metode G = 3 / 
Vedligeholdelse/rengørin
g 

Temperatur 
- En stigning i Temperatur- Ventilation og/eller Kontrolregistre 

nr. 2 
Utilstrækkelig silorotation/ R = 24 af siloerne – rengøring af   

temperaturen overvågning tørring  

Ineffektiv rengøring af  siloanlægget/pesticid-   (f.eks. på 5 °C)  Overførsel mellem 
siloer 

 

 
fødevarer og foderstoffer/  

behandling   
mellem  

Vedligeholdelse  

 Manglende eller 
utilstrækkelig 

    to  Bevidstgørelse af 
personalet 

 

 
ventilation/blanding af 

 
God lagerindretning 

  
aflæsninger 

 
øges 

 

 varer       Identifikation af  

 Fugtige råvarer   Lugt 
- 

Dårlig lugt Inspektion/ 
partiet  

 Udstyr  Undervisning af 
personalet 

   kontrol   

 Lossepunkter for højt oppe  Rensning af fødevarerne 
og 

   • visuel   

 (knuste fødevarer og 
foder- 

G = 3 / foderstofferne Udseendet - Tilstedeværels
e af 

• lugt   

 
stoffer)/dårlig silo- R = 24 Planlagt lagerindretning af stakken 

 
spirer, Inspektion af 

  

 
forsegling (indtrængning af  Lagerstyring:   

skorper, anlæggene   

 vand)/  temperaturaflæsninger   farve    

 
Ineffektiv ventilation 
(ventilatorydelse, 
silohøjde, 
udsugning)/utilstrækkelig 
silorengøring/uisolerede 
tørresiloer/manglende 
termometre 

 og ventilationsmetode       
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HACCP-PLAN 

Produkter: korn, proteinafgrøder, oliefrø og produkter afledt heraf 

 

Stadie: PESTICIDBEHANDLING 

CCP Hændelse/hændelsesårsag Risiko Anbefalede Kriterier Kritiske 
Overvågning
s- Korrigerende 

Eksempler på 

HACCP- 
   forebyggende 

foranstaltninger 

 grænseværdie
r 

procedurer handlinger dokumentation 

CCP Rester af lagerpesticider 

       

nr. 3 
  - Vedligeholdelse af Kvaliteten af ■ U- • Køb • 

Korrigerende 
■ 
Vedligeholdelses- 

 
Udstyr 

 
pesticidbehandling pesticidet egnet af tilladt vedligehold

el- 
rapport 

 Forurening af varerne pga.  udstyret. Fremgangs-  produkt pesticid, se ■ Verifikations- 
 

lækage fra pesticid-  Måde/undervis 
personalet 

  verifikation af • Isolering af rapport 
 udstyret.  pesticidbehandling   pesticidet partiet ■ Behandling 
   metoder og   

før brug 
 registre 

   pesticidvalg,      

  

G = 3 servo-kontrol af 
  

• Kontrol af 
  

   elevatorfunktion, Mængden af  
flowmetrets   

   
regelmæssig kontrol af pesticid, ■ God- funktion og 

  

   flowmeter. der er 
forbrugt 

kendt dosis regulering   

     overskredet    

   
- Øg personalets   

• Overvågning 
 

Behandlings- 
   

bevidsthed (siloanlæg,   
af Øg registre 

 
Metode (dårlig regulering af 

 
produktion, chauffører, 

  

pesticid- oplagrings- 
 

 udstyr, fødevarers og foderstoffers  skibsførere osv.) 
vedrørende 

  forbrug tiden  

 
variation i strømmen, flere behandlinger  overholdelse af vente-    

før brug  

 med deraf følgende overdosering, 
ventetiden 

 tiderne efter behandling      

 der er nødvendig efter behandling og 
før 

 
af varerne og    

Meddelelse til  

 anvendelse af varerne er 
utilstrækkelig). 

 før anvendelse af 
varerne. 

  
Kontrol af kunden  

 Der bør være særligt fokus på     seneste 
behandlings- 

om  

 
risikoen for krydskontaminering af     

dato nødvendige  

 produkterne under håndtering og 
oplagring. 

     

ventetid 
 

       før brug  
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HACCP-PLAN 

Produkter: korn, proteinafgrøder, oliefrø og produkter afledt heraf 

  

Stadie: TØRRING 

CCP Hændelse/hændelsesårsag Risiko Anbefalede Kriterier Kritiske 
Overvågnin
gs- 

Korrigerend
e 

Eksempler på 
HACCP- 

   
forebyggende 
foranstaltninger 

 
grænsevær
dier 

procedurer handlinger dokumentation 

CCP 
- Rester af dioxiner, dioxinlignende 
PCB'er. 

 

- Vedligeholdelse vha. tørre- Inspektion af Defekt varme- Regelmæssig 

  

nr. 4 dioxiner, ikke-dioxinlignende 
PCB'er eller PAH'er 

 
udstyr tørre- veksler eller inspektion af Udskift ■ 

Vedligeholdelses-  (benzo(a)pyren)   varme- direkte brug af tørreudstyret 
for at tjekke 

tørreudstyret 
eller reparér 

rapport 
    veksleren forbrændings- for lækage straks ■ Verifikations- 
     røg  defekte dele rapport 
        ■ 

Brændstofanalyse-  - Udstyr: lækage fra tørreenhedens 
varme- 

    Regelmæssig Installér 
varme- 

registre 
 

veksler eller direkte kontakt med     
test af veksler, hvis  

 Forbrændingsrøg giver et "dårligt G = 3 
   energi det anvendte 

brændstof 

 

 brændstof"  - Brug af egnede Kvaliteten af Undgå brug af kilder og ikke er natur-  

   "rene" energikilder energi- brændstoffer 
af 

vurdering af gas  

   
som f.eks. naturgas kilder ukendt leverandører   

     
kilder eller  

Skift  

 
- Andre potentielle kilder: lækage    

brugte motor-  
energi  

 af hydraulikvæsker    olier eller Regelmæssig kilde til en  

     behandlet træ test af "sikker" kilde  

      produkterne 
efter 

  

      tørring   
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Fokuspunkt for markmykotoksiner 

Forekomststed Mark 

Vigtigt kontrolstadie Modtagelse/første opsamlingssted = fokuspunkt 

Stadie i processen, der kan påvirke 
niveauet 

Rengøring Foreløbig oplagring 

Kontrolforanstaltninger Under dyrkning 
Råd/anbefalinger under dyrkning 

• Sorter 
• Tekniske veje 

Under foreløbig oplagring 
Kontrol af foreløbig oplagringstid (CCP1) 

 
Markundersøgelse 
5. Foregribelse af risici 
Fordeling ved modtagelse 

 

Interne kontroller ved modtagelse Tag en repræsentativ prøve fra alle modtagne anhængere (eller efter eventuel tørring, når varerne tages ud af 
tørreanlægget) 
Tag en repræsentativ prøve fra hver silo med henblik på analyse i henhold til modtagerens risikovurdering. 

Interne kontroller ved afsendelse Tag en repræsentativ prøve fra hver forsendelse med henblik på analyse i henhold til virksomhedens specifikke 
risikovurdering. 
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TILLÆG 1 

HACCP 
(HAZARD ANALYSIS, CRITICAL CONTROL POINTS 
(risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter)): 

METODEN



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
60/141 

 

HACCP 

(Hazard Analysis, Critical Control Points (risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter)): 

METODEN 

1. Generelle oplysninger og forudsætninger 

HACCP er en metode til effektiv identifikation af de kritiske kontrolpunkter i en proces, hvor det 
er afgørende at træffe foranstaltninger for at forhindre eller begrænse identificerede uønskede 
hændelser. HACCP-metoden anvendes til et givet produkt og en given proces, trin for trin og 
risiko for risiko, efter systematisk vurdering af alle stadier i processen. 
Metodens succes afhænger af alles engagement, fra ledelse til medarbejderstab. En anden 
vigtig forudsætning er, at de almindelige hygiejnebestemmelser i branchen overholdes. En god 
hygiejnepraksis er afgørende for kontrolforanstaltningernes effektivitet (se retningslinjernes 
anbefalinger vedrørende god hygiejnepraksis). Foranstaltningerne i retningslinjerne kan 
integreres i virksomhedens eventuelle styringssystemer (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 osv.) 
og navnlig supplere dokumentationssystemet. Det bemærkes endvidere, at HACCP-systemet, 
ligesom styringssystemet, opdateres for løbende at forbedre metoden, under hensyn til 
lovbestemmelser og standarder samt den tekniske og videnskabelige udvikling. 

2. Anvendelse – 12 stadier 
2.1. Oprettelse og drift af HACCP-teamet 

• Definition af HACCP-procedurens anvendelsesområde: 
Med udgangspunkt i gældende lovbestemmelser og eventuelt kundens krav skal ledelsen: 

- identificere de potentielle risici (biologiske, kemiske og fysiske) 
- angive de berørte steder og produktioner (antal anlæg, typer af produktion). 

• Oprettelse af HACCP- teamet: 
Der udpeges en gruppe på 2 til 8 personer, der har de fornødne kvalifikationer, og som ved, 
hvilke risici virksomheden ønsker at beskytte sig imod. Teamet skal omfatte mindst én 
repræsentant med beslutningsbeføjelser, en koordinator, der er garant for korrekt anvendelse 
af metoden, samt en lagerrepræsentant, så gruppen har alle de fornødne kvalifikationer inden 
for de relevante områder (oplagring, vedligeholdelse, lovkrav, fødevare- og 
foderstofsikkerhed, hygiejne osv.). 

• Planlægning af proceduren: 
Specificér de forskellige stadier, lederne, tidsfrister og datoer for kontrol af HACCP-
procedurens forløb. 

• Undervisning: 
Driftslederen skal sørge for: 
- at alle medarbejdere undervises i sikkerhedsrisici for fødevarer og foderstoffer samt god 

hygiejnepraksis i henhold til disse retningslinjer 
- at det HACCP-ansvarlige team undervises i metoden med henblik på korrekt 

gennemførelse af projektet 
- at medarbejderne i marken (siloanlæg, vedligeholdelse, chauffører) undervises i 

anvendelse af HACCP-systemet. 

2.2. Beskrivelse af produktet 
Beskriv de modtagne råmaterialer og de markedsførte produkter (forberedelse og bearbejdning, 
fysisk-kemiske egenskaber, fødevare- og foderstofsikkerhed, emballage/pakning, oplagringstid, 
lagerforhold). 
2.3. Beskrivelse af den tiltænkte anvendelse af produktet 
Angiv, hvordan produktet normalt anvendes af den endelige bruger eller forbruger (foder-, mel-, 
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stivelses-, semulje-, oliefrøindustrien osv.), samt eventuelle særlige anvendelser. Angiv 
eventuelle højrisikopopulationer (børn osv.). 
Tag hensyn til eventuel efterfølgende forarbejdning (maling på mølle eller semuljeanlæg for at 
fjerne klid og reducere indholdet af mikrober eller mykotoksiner). 

2.4. Udformning af et procesdiagram 
Beskriv omhyggeligt alle de grundlæggende stadier i diagrammet. Stadiets parametre for styring 
af fødevare- og foderstofsikkerheden skal angives (temperatur, vandindhold, oplagringstid osv.). 
Traditionelt repræsenteres de enkelte stadier af et rektangel og forbindes med hinanden ved 
hjælp af pile. 

2.5. Tjek af procesdiagrammet på stedet 
Kontrollér, om procesdiagrammet er nøjagtigt og fyldestgørende i praksis. Codex Alimentarius 
foreskriver som følger: "HACCP-teamet skal hele tiden sammenholde aktiviteternes udvikling 
med procesdiagrammet og om nødvendigt foretage ændringer heri". Det betyder i praksis, at 
HACCP-teamet er til stede på anlægget og yder assistance i løbet af processen fra modtagelse 
af høstede eller overførte afgrøder til afsendelse eller helt frem til levering til kunden. Teknikken 
består i at stille silopersonalet åbne spørgsmål om deres daglige arbejde: "Hvad laver du?" "Og 
hvad laver du så bagefter?" 
De følgende stadier (stadie 6-12) udgør de 7 principper i HACCP-metoden. 

2.6. Udførelse af en analyse af risiciene (princip 1) 
Lav en liste over alle potentielle risici (kendte eller mulige) ved at brainstorme og anvende 5-
trinsmetoden i disse retningslinjer, videnskabelige artikler/værker, kundekrav osv. 
Medtag kun reelle risici, dvs. risici, der kan have væsentlig betydning for kundens fødevare- og 
foderstofsikkerhed. For eksempel udgør et dødt insekt i et parti majs ikke en væsentlig risiko for 
kunden. 
Lav en liste over alle årsager til de identificerede risici for hvert stadie i procesdiagrammet. 
Vurdér den relative risiko i hvert stadie for hver hændelse (vurdering af alvorlighedsgrad, 
hyppighed og sandsynlighed for (manglende) opdagelse). 
Fastsæt kontrolforanstaltningerne for de identificerede risici. 

2.7. Fastsættelse af de kritiske kontrolpunkter for risiciene: CCP'erne (princip 2) 
For hver risiko skal beslutningstræet/beslutningsdiagrammet anvendes (se side 34, figur 1 – 
Fastsættelse af kritiske kontrolpunkter), hvis det er relevant. 
Beslutningstræet er blot et værktøj; det skal ikke erstatte teamets egen ekspertise eller 
tankevirksomhed. Der er flere modeller. Et CCP bør tjene til at styre en risiko, dvs. forhindre den 
eller reducere den til et acceptabelt niveau – ellers er der ikke tale om et CCP. Overvågning af 
CCP'erne sikrer, at kontrolforanstaltningerne gennemføres effektivt. 
Af praktiske grunde noteres CCP'erne i procesdiagrammet (se side 30), og en HACCP-plan 
udarbejdes på grundlag af de identificerede CCP'er (se kapitel II, del II). 

2.8. Fastsættelse af kritiske grænseværdier for hvert CCP (princip 3) 
Her defineres de målinger, som CCP-kontrollerne omfatter. Det drejer sig typisk om: temperatur, 
oplagringstid, vandindhold m.v. 
For hvert mål defineres kvantificerbare kriterier (dvs. kritiske grænseværdier), ud fra hvilke et 
"forskriftsmæssigt" produkt skelnes fra et "afvigende" produkt. Disse kriterier sikrer, at den 
relevante kontrolforanstaltning for a givet CCP gennemføres korrekt. For eksempel kan en kritisk 
grænseværdi være den tilladte pesticiddosis. 
Af sikkerhedshensyn er det også vigtigt at fastsætte en målgrænse eller et toleranceområde. Et 
kontrolleret produkt kan være "forskriftsmæssigt", "acceptabelt" eller "afvigende". 
Det kan være nødvendigt at fastsætte flere kvantificerbare kriterier og dermed flere kritiske 
grænseværdier for et enkelt CCP. 
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2.9. Udformning af et overvågningssystem for hvert CCP (princip 4) 
Kontrolforanstaltningerne skal defineres, så det sikres, at de kritiske grænseværdier overholdes, 
og at alle CCP'er kontrolleres. Følgende spørgsmål skal besvares: Hvem? Hvad (hvilken 
kontrol)? Hvor? Hvornår? Hvor ofte? Hvordan? 
Disse kontrolmetoder kan formaliseres i form af instruktioner eller procedurer, der indgår i 
HACCP-planen. 
Registrering af disse kontroller giver intern og ekstern dokumentation for, at kontrollerne er 
blevet udført. 
Kontrollernes effektivitet kan begrænses af: 
- Menneskelige fejl med de risici, dette kan indebære 
- En given hændelses sjældne forekomst: en hændelse, der indtræffer meget sjældent, er 

vanskeligere at opdage 
- De disponible ressourcer: udstyr, budget. 
HACCP-teamet skal optimere kontrolforløbet ved at have særligt fokus på de CCP'er, der 
omfatter de væsentligste risici. 

2.10. Fastsættelse af korrigerende handlinger for hvert CCP (princip 5) 
Der gennemføres korrigerende handlinger så hurtigt som muligt, hvis en CCP-kontrol er blevet 
glemt eller udeladt. De korrigerende handlinger definerer, hvad der skal ske med det afvigende 
produkt, og sørger for, at CCP-kontrollen genetableres. 

2.11. Definition af verifikationsmetoderne (princip 6) 
Fastsættelse af metoderne til kontrol af, om systemet fungerer korrekt. 

- Indledende analyseplan til bekræftelse af, at der sker risikostyring ved anvendelse af 
HACCP-systemet 

- Validering af den indledende procedure ved en sagkyndig udtalelse 
- Afsluttende kontrol (verificering af, at alle kontroller er udført) 
- Årlig analyseplan 
- Andelen af "afvigende" kontrolresultater sammenholdt med "forskriftsmæssige" 

kontrolresultater (af stor interesse ved mykotoksin- og pesticidanalyser) 
- Intern eller ekstern revision osv. 

Ledelsen skal revidere det anvendte HACCP-system mindst én gang om året for at kontrollere, 
om det fungerer effektivt. 

2.12. Oprettelse af et dokumentationssystem (princip 7) 
Dokumentationssystemet omfatter: 
- HACCP-dokumenter vedrørende hvert af stadierne i HACCP-planen (kontrolplaner, 

procedurer, fremgangsmåder osv.) 
- De registre, der er nævnt i HACCP-planen. 
Generelt skal alle dokumenter, der udfærdiges i forbindelse med HACCP-planen, opbevares og 
arkiveres (verifikationsrapporter m.v.).
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TILLÆG 2 

PRODUKT- 

FAKTABLADE
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Korn Resistens i forhold til de analyserede risici 
 

Primære anvendelser 

Havre 

• Afskallede kerner (avnerne lukker omkring kernerne). 

Anvendelse: konsum og foder 

Blød hvede 
Anvendelse: mel- og stivelsesindustrien, foder, maltindustrien, 
fermentering/alkohol 

Hård hvede Anvendelse: semuljeproduktion 

Majs 

■ Store kerner sammenlignet med hvede og byg, hvilket gør 
ventilering nemmere. 

Anvendelse: formaling, stivelsesindustrien og foder 

Foderbyg 

• Afskallede gryn (avnerne sidder fast på kernerne). 

Anvendelse: foder 

Maltbyg 

■ Afskallede gryn (avnerne sidder fast på kernerne). 

Anvendelse: maltfabrikker 

Boghvede 

■ Sort, meget hård skal. 

Anvendelse: melindustrien/konsum 

Rug Anvendelse: melindustrien/konsum, foder 

Durra 

■ Kraftigt pigmenteret lag mellem frøhinden og frøhviden ("testa"), hvis 
fravær eller tilstedeværelse er afgørende for produktets egenskaber. 
Tilstedeværelse heraf ser ud til at give kernerne modstandsdygtighed 
over for skimmelsvamp. 

Anvendelse: foder 

Triticale 

■ Meget hårde avner, der sidder godt fast på kernerne. 
■ Hårdførheden er opnået ved en krydsning mellem hvede og rug. Denne 

hårdførhed gør kernerne mindre følsomme over for sygdomme. 

Anvendelse: foder 

Produkter afledt af 
korn 

■ Alle afledte produkter og biprodukter fra den primære forarbejdning af 
korn og andre vegetabilske produkter via én eller flere af de processer, 
der er beskrevet i det relevante foderstofkatalog, jf. del B i bilaget til 
forordning (EF) nr. 767/2009 som ændret. 

■ Som ikke-udtømmende eksempel kan nævnes majsgluten 
 

Korn 
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foder, DDG'er, klid og fodermel, kim og flager m.v. 

Anvendelse: foder, konsum eller industriel brug 

 

Oliefrø, 
proteinafgrøder og 
andre vegetabilske 

produkter 

Resistens i forhold til de analyserede risici 
Primære anvendelser 

Ærter, valsk bønne 
(hestebønne) og 

lupinfrø 

■ Ærters, hestebønners og lupinfrøs tykke frøskal og lave fedtindhold 
(ærter, hestebønne) sikrer god oplagring. 

■ Hestebønners tolerance over for Aphanomyces-svampen, der giver 
rodråd (jordsvamp). Størrelsen tillader desuden god ventilation under 
oplagring. 

Anvendelse: foder, konsum (melindustrien for hestebønner m.v.). 

Raps, soja, hør og 
solsikke 

■ Raps', sojas, hørfrøs og solsikkefrøs tykke frøskal og lave vandindhold 
sikrer god oplagring. 

Anvendelse: oliefrøindustrien, olieindustrien, foder 

Biprodukter 

Produkter, der er afledt af korn, og som en given virksomhed handler 
med 

Anvendelse: foder 

Produkter afledt af 
oliefrø og 

proteinafgrøder og 
andre vegetabilske 

produkter 

Alle afledte produkter og biprodukter fra den primære forarbejdning af 
oliefrø og proteinafgrøder og andre vegetabilske produkter via én eller 
flere af de processer, der er beskrevet i det relevante foderstofkatalog, 
jf. del B i bilaget til forordning (EF) nr. 767/2009 som ændret. 

Som ikkeudtømmende eksempler kan nævnes oliefrømel, kager og 
bælge, vegetabilske olier, lecithin, sukkerroepiller, citruskvaspiller, 
palmekernekager, tapiokasnitter osv. 

Anvendelse: foder, konsum eller industriel brug 
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TILLÆG 3 

STADIE- 
FAKTABLADE
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Stadiet omfatter: 

• Modtagelse, godtagelse og oplagring af korn, oliefrø og proteinafgrøder. 

• Identificering og beskrivelse af produkterne. 

• Klassificering og fordeling af de modtagne produkter. 

• Foregribelse af eventuelle oplagringsproblemer og sikring af gode oplagringsbetingelser. 

Vigtigste identificerede risici: 
• Modtagelse af råvarer, der er fysisk, kemisk eller biologisk forurenet. 

Processens art (mekanisk, termisk): 
• Mekanisk. 

Personale (rolle, kvalifikationer): 

• Modtagelsesleder + tidsbegrænsede medarbejdere, under lederens ansvar i høstperioden 

(prøveudtagning og analyser). 

• Siloleder og maskinoperatør + tidsbegrænsede medarbejdere (allokerer partierne i henhold 
til varernes karakteristika). 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 
Ingen adskillelse af afgrøder og urenheder på dette stadie, bortset fra de mest synlige 

fremmedlegemer. 

Omgivende miljø (temperaturforhold): 
• Omgivende betingelser. 

Udstyr (placering i siloanlægget, karakteristika): 

• Køretøj. 

• Prøveudtager (mekanisk eller manuel prøveudtagning). 

• Opsamlingskar med gitterrist/flad lagerplatform. 

Kontroltyper og kontrolmetoder på dette stadie: 

• Dokumenter (følgeseddel). 

• Kontrol af det køretøj, der har fragtet varerne8: visuel (køretøjets renhed, stand, 

lukkesystem), lugt. 

• Prøveudtagning. 

• Visuel analyse og lugtanalyse. 

• Specifikke analyser af produktet. 
• Alle anvendte kontrolprocedurer skal valideres for at sikre, at de er effektive. Det betyder, at 

det f.eks. skal dokumenteres ved analyse eller på anden vis, at kontrolresultaterne er 
sande, og at kontrolproceduren fungerer efter hensigten, jf. navnlig direktiv nr. 2002/32, 
henstilling nr. 576/2006 og forordning (EF) nr. 1881/2006 som ændret. Dokumentationen 
skal gemmes til senere brug 

Formålet med stadiet: 

• At tilpasse mængden af indgående produkter efter tørrekapaciteten og samtidig begrænse 

                                                 
8
 Denne køretøjskontrol kan udføres af personale, der er godkendt af operatøren, ejeren eller 

modtageren af varerne (f.eks. lastbilchaufføren, hvis der er tale om selvbetjeningsfaciliteter) 
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risikoen for forringelse af afgrøderne. 

Vigtigste identificerede risici: 

• Udvikling af skimmelsvamp. 

• Udvikling af mark- og/eller lagermykotoksiner.
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Formålet med stadiet: 

• At nedbringe afgrødernes vandindhold til et hensigtsmæssigt niveau, så de kan holde sig 

under oplagringen, og samtidig opretholde deres teknologiske egenskaber. 

Vigtigste identificerede risici: 

• Udvikling af skimmelsvamp. 

• Udvikling af mark- og/eller lagermykotoksiner. 

• Forekomst af dioxiner eller dioxinlignende PCB'er, hvis der anvendes dårligt brændstof 

og/eller sker direkte kontakt med brændgasser på grund af tørreudstyrets dårlige stand. 9

                                                 

Processens art (mekanisk, termisk): 

• Mekanisk. 

• Termisk (ventilation). 

Personale (rolle, kvalifikationer): 
• Lageruddannet personale. 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 

• Indkommende produkter: tørre afgrøder eller forarbejdede bulkprodukter afledt heraf (faste 

stoffer eller væsker). 

• Udgående produkter: afkølede, tørre og eventuelt rensede afgrøder eller forarbejdede 

bulkprodukter afledt heraf (faste stoffer eller væsker). 

Omgivende miljø (temperaturforhold): 
• Omgivende temperatur ved ventilation for at sænke de lagrede fødevarers og foderstoffers 

temperatur. 

Udstyr (placering i siloen eller lageranlægget, karakteristika): 
• Håndtering (kopelevator, kædetransportør, båndtransportør, snegletransportør, andre 

dedikerede læsse- eller håndteringsudstyr som f.eks. pumper osv.). 

• Silo/lagerbygning. 

• Sorterings- og rensemaskiner + håndteringsudstyr. 

• Ventilator. 
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Formålet med stadiet: 
• At oplagre afgrøderne, oliefrøene, melet eller de forarbejdede produkter heraf. 

Vigtigste identificerede risici: 

• Udvikling af skimmelsvampe og/eller lagermykotoksiner og/eller salmonella. 

• Tiltrækning af insekter. 

• Selvopvarmning eller selvantændelse ved højt vandindhold efter vandlækage eller 

utilstrækkelig tørring af produkterne ved modtagelsen eller dannelse af kondens. 

• Kvalitetsforringelse af vegetabilske olier (øgede frie fedtsyrer, oxidation) ved lang 

oplagringstid uden reduktion af kvælstofniveauet eller luftfugtigheden. 

• Krydskontaminering fra rester af tidligere oplagrede produkter. 10

                                                 
Processens art (mekanisk, termisk): 
• Kemisk. 

Personale (rolle, kvalifikationer): 
• Uddannet personale. 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 

• Indkommende produkter: afgrøder eller forarbejdede produkter, der er forurenet med 

insekter. 

• Udgående produkter: behandlede afgrøder eller forarbejdede produkter. 

Omgivende miljø (temperaturforhold): 
• Omgivende betingelser. 

Udstyr (placering i siloen eller lageranlægget, karakteristika): 

• Håndtering. 
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Formålet med stadiet: 

• At forhindre, at insekter tiltrækkes (forebyggende behandlinger). 

• At eliminere levende insekter (korrigerende behandling). 

Vigtigste identificerede risici: 

• Overskridelse af maksimalgrænseværdierne for lagerpesticider. 

• Kemisk kontaminering, der skyldes vedholdende restkoncentrationer. 
• Krydskontaminering mellem behandlede og ubehandlede afgrøder (af samme eller forskellig 

sort) i siloer/håndteringsudstyr og forurening med rester fra tidligere behandlinger af vægge 
og gulve. 11

                                                 
Processens art (mekanisk, termisk): 
• Mekanisk. 

Personale (rolle, kvalifikationer): 
• Uddannet personale. 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 
• Indkommende produkter: oplagrede afgrøder, mel eller andre forarbejdede produkter. 
• Udgående produkter: 

- Afgrøder, mel eller andre forarbejdede produkter, der er behandlet i 
overensstemmelse med kontraktspecifikationerne 

- Sorterede afgrøder (knækket korn, klid m.v.) 
- Restprodukter og plantemateriale. 

Omgivende miljø (temperaturforhold): 
• Omgivende betingelser. 

Udstyr (placering i siloen eller lagercellerne, karakteristika): 

• Håndtering (elevator, kædetransportør, båndtransportør, snegletransportør). 
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Identifikation af stadiet: FORBEREDELSE I HENHOLD TIL 

KONTRAKTSPECIFIKATIONERNE 
Formålet med stadiet: 

• At forsyne kunden med varepartier, der opfylder lovens bestemmelser og 

kontraktspecifikationerne. 

Vigtigste identificerede risici: 

• Forkert allokering af partierne. 

• Kemisk eller biologisk kontaminering af et parti ved forurening fra et fysisk, kemisk eller 

biologisk forurenet produkt eller ved forurening fra håndterings- og lagerudstyret. 
• Utilsigtet sammenblanding af varer. 

• Sammenblanding af certificerede og ikkecertificerede produkter (eller produkter, der ikke har 

samme sikkerhedsstatus, eller for hvilke der ikke gælder samme kontraktspecifikationer). 12

                                                 
Processens art (mekanisk, termisk): 

Mekanisk. 

Personale (rolle, kvalifikationer): 

• Kvalificeret personale. 

• Ekspeditionschefen/laboratoriechefen, den kornansvarlige eller handelschefen. 

• Den godkendelsesansvarlige for udgående produkter. 

• Kvalificeret chauffør, landbruger eller skibsfører, der kender hygiejnebestemmelserne. 
Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 

• Varer, der er forarbejdet i henhold til markedskravene. 

Omgivende miljø (temperaturforhold, hygrometri): 

• Omgivende betingelser. 

Udstyr (placering i siloen eller lageranlægget, karakteristika): 

• Tragtbeholder 

• Håndtering 

• Kredsløbsvægte 
• Prøveudtager 
• Pumper og slanger (til flydende bulkprodukter) 
• Køretøj: 

S Lastvogn: 
o lastbil til afgrøder (27 t), løfte- og fragtcontainer (12-13 t), container med 

bundtømning, container med lås, tank, tautliner, beholder 
o sættevogn, fast eller mobil container, anhængerkøretøj + fast eller mobilt 

påhængskøretøj 
S Tog: specialiseret tank med luger og åbne/lukke-system 
S Kanalbåd eller pram med træ- eller metalbund, én eller flere slisker samt 

lasteluger/lugedæksler. 
• Overdækket eller uoverdækket lastning. 
Kontroltyper på dette stadie: 
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Formålet med stadiet: 

• At transportere varerne til den leveringsadresse, hvor ejendomsretten overdrages, under 
iagttagelse af kvalitets- og mængdekravene og leveringsfristen. 

Vigtigste identificerede risici: 

• Ukorrekt lastning. 

• Kemisk eller biologisk kontaminering fra afsendelses- eller leveringsudstyret. 13 

TILLÆG 4 

RISIKOFAKT

ABLADE

                                                 
13 Kontrol af køretøjet: visuel (køretøjets renhed, stand, lukkesystem), lugt. 

• Prøveudtagning. 

• Analyse i henhold til kontrakten. 

• Visuel kontrol af varerne (insekter, lugt). 
• Kontrol af dokumenterne (arten af den forrige last, korrigerende handlinger). 
• Alle anvendte kontrolprocedurer skal valideres for at sikre, at de er effektive. Det betyder, at 

det f.eks. skal dokumenteres ved analyse eller på anden vis, at kontrolresultaterne er 
sande, og at kontrolproceduren fungerer efter hensigten, jf. navnlig direktiv nr. 2002/32, 
henstilling nr. 576/2006 og forordning (EF) nr. 1881/2006 som ændret. Dokumentationen 
skal gemmes til senere brug. 
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Liste over risici 

De forskellige risici, der er omhandlet i disse retningslinjer, og som kan styres ved hjælp af indikatorer 
for god hygiejnepraksis og/eller ved anvendelse af HACCP-proceduren, er som følger: 
(ikkeudtømmende liste14) 

 

                                                 
14

 For særlige produkter, der ikke er omhandlet her, anbefales det, at operatørerne konsulterer de 
specifikke vejledninger (http://ec.europa.eu/food/food/index en.htm) vedrørende de relevante 
risikoanalyser 

HÆNDELSE HÆNDEL

SENS 
KONSEKVE

NS 

HÆNDELSENS 

OPRINDELSE 
ÅRSAGSMEKANISM

ER FOR 
HÆNDELSEN 

METODER TIL 
FOREBYGGELSE AF 

HÆNDELSEN 

HACCP- 
PROCE

DURE 
Allergener Toksicitet Lb.: Råvarer 

Op.: Anvendt udstyr 
Personale 

Kryds- 
kontaminering 

Bevidstgørelse af 
personalet 
Vedligeholdelse af 
udstyret 

 

Bacillus cereus Toksicitet Lb.: Råvarer 
Jord 
Omg.: Støv Temperaturstigning – 

kondens 

Ventilation – rensning 
af afgrøderne – 
rengøring af anlægget 

 

Fremmedlegemer Hygiejne- 
praksis- 
indikatorer 

Lb.: Råvarer 
Op.: Anvendt udstyr 
Personale 

Manglende bevidsthed 
Utilstrækkelig 

vedligeholdelse 

Bevidstgørelse af 
personalet 
Vedligeholdelse af 
udstyret 
Rensning af 
afgrøderne 

 

Dioxiner Toksicitet Lb.: Brug af tørreudstyr 
uden varmeveksler 
eller brug af dårligt 
brændstof 
Omg.: Urenheder i 
luften 

Forurenende anlæg 
tæt på 

Risikoanalyse og om 
nødvendigt 
overvågningsplan 

 

Meldrøje Toksicitet Lb.: Leverede 
råvarer 
kontamineret 

Tilstedeværelse af 
sklerotier i marken 
(jorden) + regnfuldt, 
fugtigt og koldt vejr 

Metodeanbefalinger til 
landbrugerne, rensning 
af afgrøderne 

Ja 

Polycykliske 
aromatiske 
hydrocarboner 
(PAH'er) 

Toksicitet Lb.: Leverede 
råvarer 
kontamineret 

Brændselsoliedrevet 
tørreudstyr uden 
varmeveksler 

Bevidstgørelse af 
landbrugerne og 
personalet 

 

Insekter og 
støvmider 

Forandring 
af de 

oplagrede 
fødevarer 

Lb.: Kontaminerede 
råvarer 
Op.: Kontamineret 
udstyr 

Øget 
oplagringstemperatur 
Kondens 

Bevidstgørelse af 
personalet 
Rengøring af udstyret 
Afkølende 
ventilation 

Ja 

Tungmetaller Toksicitet - Lb.: Råvarer 
- Omg.: Urenheder i 

luften, forurenet 
jord 

- Akkumulering 
- Forurenende 

anlæg tæt på 

- Overvågningsplan 
- Større 

bevidsthed 
hos landbrugerne 

 

Skimmelsvampe, 
herunder stinkbrand 

Forringelse 
af de 

oplagrede 
fødevarer 

Lb.: Leverede 
råvarer 
kontamineret 
Op.: Dårlige 
lagermetoder og 
lagerforhold 

Kondens Øget 
oplagringstemperatur 
Foreløbig oplagring for 
lang 

Ventilation – Rensning 
af afgrøderne 
Passende foreløbig 
oplagringtid 
Metodeanbefalinger til 
landbrugerne 

Ja 

 

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
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Den enkelte virksomhed skal gennemføre en analyse af de risici, der kan være forbundet med 
dens distributionssteder og disses omgivende miljø, og sørge for, at de solgte fødevarer og 
foderstoffer er sikre. Nogle af listens risici kan lades ude af betragtning, mens andre kan tilføjes. 

Hvad angår rester af andre pesticider end lagerpesticider, tungmetaller, fremmedlegemer, 
dioxiner, patogen flora, gnavere, fugle, allergener og radioaktivitet, er den relative risiko ikke 
specifikt forbundet med et givet stadie i proceduren. Den form for forurening imødegås under 
iagttagelse af de almindelige hygiejnebestemmelser.

Mykotoksiner Toksicitet Lb.: Leverede 
råvarer 
kontamineret 
Op.: Dårlige 
lagermetoder og 
lagerforhold 

Øget 
oplagringstemperatur 
Kondens Foreløbig 
oplagring for lang 

Ventilation – Rensning 
af afgrøderne 
Temperatur- 
overvågning 
Passende foreløbig 
oplagringtid 

Ja 

Radioaktivitet Toksicitet 
Omg.: Urenheder i 
luften, forurenet jord 

Forurenende anlæg 
tæt på 

Risikoanalyse og om 
nødvendigt 
overvågningsplan 

 

Pesticidrester Toksicitet Op.: Lækage fra 
pesticidudstyr, forkerte 
indstillinger, 
uhensigtsmæssig 
behandling, 
overdosering osv. 

Utilstrækkelig 
vedligeholdelse 
Manglende bevidsthed 
mht. oplagring i lader 

Vedligeholdelse af 
udstyret 
Bevidstgørelse af 
personalet 

Ja 

Gnavere og fugle 
og/eller synlige spor 
heraf 

Hygiejne- 
praksis- 

indikatorer 

Op.: Ringe 
vedligeholdelse af 
anlæggene og 
anlægsområderne 

Ingen beskyttelse af 
anlæggene eller 
foranstaltninger til 
bekæmpelse af 
problemet 

Foranstaltninger til 
beskyttelse af 
anlæggene (net, døre 
m.v.) og andre 
forebyggende 
foranstaltninger 

 

Salmonella 
Toksicitet og 

Hygiejne- 
praksis- 

indikatorer 

Op.: Skadegørere 

Fugle, gnavere og 
kontaminerede råvarer 

Tilstedeværelse af 
vektorer 

Bevidstgørelse af 
personalet 
Beskyttelse af 
anlæggene og 
anlægsområderne 

 

Botaniske 
urenheder 

Hygiejne- 
praksis- 

indikatorer 

Lb.: Råvarer 
Op.: Anvendt udstyr 

Manglende bevidsthed Bevidstgørelse af 
landbrugere og 
personale Rensning af 
afgrøderne 

 

Bemærk: 
- med "personale" menes personale hos operatøren eller andre bidragydere 
- hændelsens oprindelse: Lb. = landbruger – Op. = operatør – Omg. = omgivende miljø 
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RISIKOFAKTABLADE 

Disse faktablade viser de forskellige risici, der er omhandlet i disse retningslinjer. Der kan f.eks. 
være tale om patogene og/eller toksikogene hændelser, hændelser, der forandrer de oplagrede 
fødevarer, eller hændelser, der siger noget om den anvendte hygiejnepraksis 
(hygiejnepraksisindikatorer). For at skabe klarhed og give et godt overblik indeholder det enkelte 
risikofaktablad oplysninger om følgende: en given hændelses art, oprindelse/årsag, karakteristika 
og udviklingsbetingelser samt eventuel relevant lovgivning. 

Der er tre risikotyper: 

Fysiske risici 
■ Fremmedlegemer 

Kemiske risici 
■ Tungmetaller 
■ Rester af lagerpesticider 
■ Dioxiner & furaner, dioxinlignende PCB'er, ikke-dioxinlignende PCB'er 
■ Melamin 
■ Nitrit 
■ Radionukleider 
■ PAH'er 
■ Rester af lagerinsekticider og specifikke foderplantebeskyttelsesmidler 
(maksimalgrænseværdier) 

Biologiske risici 
■ Insekter og støvmider 
■ Gnavere og fugle og/eller synlige spor af gnavere og fugle 
■ Skimmelsvampe 
■ Mykotoksiner 
■ Salmonella 
■ Bacillus cereus 
■ Allergener (ambrosia)
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FREMMEDLEGEMER 

Risikotype 
■ Fysiske risici 

Klassifikation 
Et af kvalitetskriterierne i handelskontrakter er indholdet af urenheder. Der 
skelnes mellem fire typer urenheder: 

■ Knækkede kerner 
■ Urenheder fra kernerne 
■ Spirede kerner 
■ Diverse urenheder 
■ Pillerede frø15 (mere et kontraktmæssigt spørgsmål) 

Kategorien "fremmedlegemer" sorterer under fysiske urenheder. 

De vigtigste fremmedlegemer: 
■ Glasskår 
■ Plast 
■ Metalstykker 
■ Grus, sten 
■ Planteaffald 
■ Træ 
■ Jord 
■ Sand 

Oprindelse 
■ De leverede råvarer 
■ Vedligeholdelse af udstyret 
■ Genstande, som personalet har tabt 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Tilstedeværelsen af fremmedlegemer kan udgøre en risiko for: 

■ Forbrugerens sikkerhed (kan skære sig på et glasskår) 
■ Fødevare- og foderstofsikkerheden (overførsel af bakterier) 

TUNGMETALLER 

Risikotype 
■ Kemiske risici 

Klassifikation 
Termen "tungmetaller" er et dagligdags udtryk for metal- og mineralsporstoffer. De findes normalt 
i miljøet i spormængder (< 100 mg/kg). De fleste sporstoffer er metalsporstoffer (men ikke alle, 
f.eks. ikke arsen og selen). De forefindes typisk i små koncentrationer, der er livsnødvendige for 
os. Bly og cadmium er imidlertid ikke livsnødvendige, men derimod giftige forurenende metaller. 

Oprindelse 
Man kan finde bly og cadmium i spormængder i afgrøder og biprodukter heraf i forbindelse med 
luftforurening (bly) eller jordforurening (cadmium). 

                                                 
15 

Ved pillerede frø forstås forbehandlede frø 
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Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Bly (Pb), cadmium (Cd) og kviksølv (Hg) er ikke livsnødvendige sporstoffer (for hverken dyr eller 
planter), mens arsen (As) er livsnødvendigt (essentielt) for dyr, men ikke for planter. Bly, 
cadmium og kviksølv er derimod forurenende metaller, 
der er særligt giftige, og som "bioakkumulerer" i fødevare- og foderstofkæden. Arsen (et 
metalloid) er essentielt for dyr, men bliver hurtigt giftigt selv ved lave doser og kræver derfor 
specifik overvågning. 
For en række tungmetaller afhænger giftigheden af, hvilken form de optræder i. For kviksølv er 
den organiske form mere giftig end den uorganiske, mens arsens uorganiske form er den 
giftigste. 

Lovgivning 
Med hensyn til fødevarer fastsætter forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 (som 
ændret) følgende grænseværdier udtrykt i forhold til vådvægten: 

■ Bly: - 0,20 mg/kg korn, herunder boghvede, bælgplanter og bælgsæd 
- 0,10 mg/kg (ppm) i vegetabilske olier 

■ Cadmium: - 0,10 mg/kg: korn (ekskl. klid), hvedekim, hvedekerner og ris 
- 0,20 mg/kg: klid, hvedekim, hvedekerner, ris, risklid 
- 0,20 mg/kg: sojabønner (og afledte produkter heraf som f.eks. sojaskrå og 
sojaolie) 

■ Arsen: 0,1 ppm for vegetabilske olier og fedtstoffer (i henhold til Codex Alimentarius-
standarden) 

Med hensyn til råmaterialer til foder af vegetabilsk oprindelse fastsætter Rådets 
direktiv 2002/32/EF (som ændret) følgende grænseværdier: 

■ Bly (Pb): 10 mg/kg (ppm) for foderstoffer 
■ Cadmium (Cd): 1 mg/kg (ppm) for foderstoffer af vegetabilsk oprindelse 
■ Kviksølv (Hg): 0,1 mg/kg (ppm) for foderstoffer af vegetabilsk oprindelse 
■ Arsen (As): 2 ppm i foderstoffer og 4 ppm i palmekernekager (dog maksimalt 2 ppm 
uorganisk arsen) 
■ Fluor: 150 mg/kg i foderstoffer af vegetabilsk oprindelse
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RESTER AF LAGERPESTICIDER 

Risikotype 
■ Kemiske risici 

Klassifikation 
Et pesticid er et stof, der bruges til bekæmpelse/forebyggelse af insekt- og mideforekomst i 
oplagrede afgrøder. 

Oprindelse 
■ De leverede råvarer 
■ Pesticidbehandling 
■ Pesticidudstyr 
■ Krydskontaminering med pesticidrester fra tidligere behandlede ladninger eller med 
pesticidrester fra vægge/gulve/håndteringsudstyr 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
■ Toksicitet over den tilladte grænseværdi 

Når produkterne skal anvendes til foder, er følgende vigtigt: 
> Konsultér først direktiv 2002/32/EF om "uønskede stoffer i foderstoffer" for at se, om det 

eller de pågældende aktive stoffer står på listen i tillægget, og om der er fastsat en 
specifik grænseværdi. 

> Hvis dette ikke er tilfældet, så se efter i EU's pesticiddatabase (jf. forordning (EF) 
nr. 396/2005 som ændret), om der er fastsat en specifik grænseværdi for det 
pågældende enkeltprodukt eller den pågældende produktgruppe. Hvis der ikke er fastsat 
en sådan grænseværdi, gælder den standardiserede maksimalværdi på 0,01 ppm* for 
uforarbejdede enkeltprodukter (* = laveste analytiske bestemmelsesgrænse) 
(http://ec.europa.eu/sanco pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection&ch= 
1). 

> Tjek, om fodnote 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2013, der erstatter bilag I til 
forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret, er relevant. Fodnote 4 anfører, at 
maksimalgrænseværdierne i bilag II og III ikke gælder for et begrænset antal produkter 
eller produktdele, der udelukkende anvendes som ingredienser i foder, indtil specifikke 
grænseværdier for disse træder i kraft. 

> For forarbejdede produkter fastsætter forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret, at der 
eventuelt kan anvendes "forarbejdningsfaktorer" ved vurderingen af pesticidrester. 
Sådanne forarbejdningsfaktorer kan eventuelt medtages i tillæg VI til forordning (EF) 
nr. 396/2005 (koncentrations- eller fortyndingsfaktorer) og relateres til pesticidets 
opløselighed i fedt (F-faktor) eller i vand (log Pow eller "oktanol/vand-
fordelingskoefficient"), jf. ICSC'erne, og også tage hensyn til produktets koncentrations- 
eller fortyndingsfaktor. 

Artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret giver medlemsstaterne mulighed for 
at tillade brug af produkter, der indeholder rester af fumigeringsmiddel fra behandling efter 
høstning, der ligger over maksimalgrænseværdierne, forudsat: 

a) at sådanne produkter ikke er bestemt til umiddelbar konsum (dette bør omfatte det 
faktum, at nogle ladninger kan have et indhold af phosphin på over 0,1 ppm, såfremt det 
ikke frembyder fare for personalet) 
b) at det gennem passende kontrol sikres, at sådanne produkter ikke kan stilles til 
rådighed for den endelige bruger eller forbruger, hvis de leveres direkte til denne, før 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection&ch=1
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection&ch=1
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restkoncentrationerne ikke længere overstiger de maksimalgrænseværdier, der er 
fastsat i bilag II eller III i forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret og 
c) at de andre medlemsstater og Kommissionen er blevet informeret om de trufne 
foranstaltninger. 

I artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret står der desuden følgende: "En 
medlemsstat kan i undtagelsestilfælde, navnlig i forbindelse med anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF eller 
som følge af forpligtelserne i direktiv 2000/29/EF (1) tillade, at behandlede fødevarer eller 
foderstoffer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, markedsføres på dens område og/eller dér 
anvendes til fodring af dyr, forudsat at de pågældende fødevarer eller foderstoffer ikke udgør en 
uacceptabel risiko. Sådanne tilladelser meddeles straks de øvrige medlemsstater, 
Kommissionen og autoriteten sammen med en relevant risikovurdering, så de uden unødig 
opsættelse kan behandles [...] med henblik på fastsættelse af en midlertidig 
maksimalgrænseværdi for en nærmere angiven periode eller enhver anden nødvendig 
foranstaltning i forbindelse med sådanne produkter." 

Der skal tages hensyn til, at pigæblefrø udgør en risiko for fødevare- og foderstofsikkerheden på 
grund af tropanalkaloiderne. Egenkontrol er også påkrævet for korn, der ikke er specifikt bestemt 
til spædbørn og småbørn. 

Listen over stoffer (fumigeringsmidler), der berøres af artikel 18, stk. 3, er offentliggjort i 
forordning (EU) nr. 260/2008 (som ændret) med tilføjelse af et bilag VII til forordning (EF) 
nr. 396/2005 som ændret; listen omfatter bl.a. hydrogenphosphid, aluminiumphosphid, 
magnesiumphosphid (for disse 3 stoffer er der tale om anvendelser i såvel korn som oliefrø og 
olieholdige frugter) og sulfurylfluorid (kun korn). 

Lovgivning og vigtige maksimalgrænseværdier 
Karakteristika hos de aktive stoffer, der er godkendt til behandling af oplagret korn. Kun 
aluminium- og magnesiumphosphid er godkendt til pesticidbehandling af oplagrede oliefrø. 

> Forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret 
> EU's pesticiddatabase (hvor man kan finde relevante maksimalgrænseværdier) kan tilgås på 

webstedet for GD SANTE: http://ec.europa.eu/sanco pesticides/public/index.cfm 
> Hvad angår prøveudtagningsmetoder til offentlig kontrol af pesticidrester, henvises til 

direktiv 2002/63/EF 
> Hvad angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater, henvises til 

Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF 

> Hvad angår procedurer for metodevalidering og kvalitetskontrol ved analyse af 
pesticidrester i fødevarer og foder, henvises til dokument SANCO/10684/2009 
396/2005. 

Der tages forbehold for ændringer i maksimalgrænseværdierne, jf. forordning (EF) nr. 396/2005 
som ændret. Der findes flere oplysninger (bl.a. om pesticidrester fra dyrkningen) i EU's 
pesticiddatabase, der kan tilgås på webstedet for GD SANTE: http://ec.europa.eu/sanco 
pesticides/public/index.cfm

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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DIOXINER & DIOXINLIGNENDE PCB'ER OG IKKE-DIOXINLIGNENDE PCB'ER 

Risikotype 
■ Kemiske risici 

Klassifikation 
Dioxiner er persistente organiske forureningsemner (POP'er), der findes i alle miljøer verden 
over (såkaldt ubikvitære (allestedsnærværende) molekyler). Der er tale om molekyler, der kun 
kan destrueres ved meget høje temperaturer (de er kemisk og termisk stabile). Desuden er de 
meget lipofile (dvs. opløselige i fedt) og ikke særligt biologisk nedbrydelige. De akkumuleres 
derfor i fødekæden (såkaldt bioakkumulering). 

Dioxiner tilhører en gruppe af 75 kongenere af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og 
135 kongenere af polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'ER), hvoraf 17 er toksikologisk 
problematiske. Polychlorerede biphenyler (PCB'er) er en gruppe af 209 forskellige kongenere, 
der kan inddeles i to grupper ud fra deres toksikologiske egenskaber: 12 kongenere har 
toksikologiske egenskaber, der svarer til dioxiners, og de kaldes derfor ofte "dioxinlignende 
PCB'er" (DL-PCB'er). De øvrige PCB'er har ikke dioxinlignende toksicitet, men har en anden 
toksikologisk profil, og de kaldes ”ikke-dioxinlignende PCB'er" (NDL-PCB'er). 

Alle kongenerne af dioxiner (DL-PCB'er) har forskellige toksicitetsniveauer. For at kunne beregne 
toksiciteten hos de forskellige kongenere har man indført såkaldte toksicitetsækvivalensfaktorer 
(TEF'er) for at gøre det lettere at foretage risikovurdering og regulatorisk kontrol. Derfor 
udtrykkes analyseresultaterne for de enkelte toksikologisk problematiske dioxin- og 
dioxinlignende PCB-kongenere ved hjælp af en kvantificerbar enhed, nemlig den såkaldte 
toksicitetsækvivalent (TEQ) for TCDD'er. 

Summen af de 6 markør- eller indikator-PCB'er (PCB 28, 52, 101, 138, 153 og 180) omfatter ca. 
halvdelen af den samlede mængde NDL-PCB'er i fødevarer og foderstoffer. Denne sum anses 
for at være en egnet markør for forekomsten af NDL-PCB'er og for menneskers eksponering for 
NDL-PCB'er. Hvad angår disses grænseværdier, henvises til direktiv 2002/32/EF. 

Oprindelse 
Dioxiner frigives fra industriforurenet luft og visse forbrændingsprocesser. De findes i jord og 
vand. 

Anvendelsen af PCB'er har været vidt udbredt, navnlig som dielektriske væsker i 
transformatorer, kondensatorer og kølemidler. Forarbejdning og distribution af PCB'er har været 
forbudt i næsten alle industrilande siden slutningen af 1980'erne, men der kan stadig blive frigivet 
PCB'er i miljøet fra elektriske apparater, byggemaling, forseglingsmidler og affaldsanlæg, der 
indeholder disse stoffer. 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Termen "dioxiner" omfatter 210 kongenere. 17 af disse kongenere er giftige, men de har ikke 
samme toksicitetsniveau. For at tage hensyn til denne forskel er der defineret en 
toksicitetsækvivalensfaktor (I - TEF) (det enkelte toksin vægtes med en faktor, der 
sammenholdes med 1-faktoren, som er tildelt det giftigste dioxin). 

En prøves toksicitet kvantificeres ved hjælp af en kvantitativ måling af de 17 giftige kongenere, 
som toksicitetsækvivalensfaktorerne anvendes på. Derved opnås prøvens toksicitetsækvivalent 
(I - TEQ). 
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Overvågning og kontroller 
Når produkter kommer fra områder, hvor der er risiko for utilstrækkelig styring af tørreudstyret, 
skal der ske regelmæssig overvågning af PCB'er og dioxinlignende PCB'er samt af de stoffer, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 225/2012 som ændret. Alt efter koncentrationen af de 
pågældende stoffer (tæt på indgrebstærsklen eller tæt på maksimalgrænseværdierne) skal der 
gøres tiltag for at: 

■ finde forureningskilden og afhjælpe problemet, og 
■ eliminere/tilbagekalde/tilbagetrække produkter, hvor koncentrationen ligger over 

maksimalgrænseværdierne (og underrette myndighederne og kunderne). 

Lovgivning og EU-standarder 

a) For fødevarer 

For fødevarer fastsætter forordning (EF) nr. 1881/2006 som ændret ved efterfølgende retsakter 
nedenstående maksimalgrænseværdier: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20100701:EN:PDF
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Forurenende stof Fødevarer EU's 
maksimalgrænsev

ærdier (MRL) 

Grundlæggende 
EU-lovgivning 

Ikrafttræd
elses- 

dato 
Summen af dioxiner 5.12.Vegetabilske 

olier og fedtstoffer 
MRL: 0,75 pg/g 
fedt 
(WHO-PCDD/F-TEQ) 

Forordning 1881/20
06 af 19. dec. 2006 

1. jan. 2012 

Summen af dioxiner 
& dioxinlignende 

PCB'er 

5.12.Vegetabilske 
olier og fedtstoffer 

MRL: 1,25 pg/g 
fedt 
(WHO-PCDD/F- 

TEQ) 

Forordning 1881/20
06 af 19. dec. 2006 

Gældende 

Ikke-dioxinlignende 
PCB'er 
(Summen af PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, 
PCB 138, PCB 153 og 

PCB 180 (ICES-6) 

5.12.Vegetabilske 
olier og fedtstoffer 

MRL: 40 ng/g 
fedt 

Forordning 1881/20
06 af 19. dec. 2006 

1. jan. 2012 

• Benzo(a)pyren 
(BaP, et polycyklisk 

aromatisk 
hydrocarbon (PAH)) 

Olier og fedtstoffer 
bestemt til direkte 

konsum eller til 
anvendelse som 

ingrediens i 
fødevarer 

Maks. 2,0 ppb 
(pg/kg vådvægt) 

Forordning 1881/20
06 af 19. dec. 2006 

Gældende 

BAP4 (summen af 
benzo(a)pyren, 

benzo(a)anthracen, 
benzo(b)fluoranthen 

og chrysen) 

Olier og fedtstoffer 
bestemt til direkte 

konsum eller til 
anvendelse som 

ingrediens i 
fødevarer 

MRL: 10,0 ppb 
(pg/kg) 

Forordning 835/201
1 af 19. aug. 2011 

Fra 1. sep. 
2012 

     

Forurenende stof Fødevarer Maksimalgrænsev
ærdier (MRL) og 
indgrebstærskler 

Grundlæggende 
retsakter 

Ikrafttræd
elses- 

dato Dioxiner + furaner Korn & oliefrø 
Indgrebstærskel 

for 
medlemsstaternes 
tilsynsmyndighede
r (WHO-TEQ-2005) 

(1): 
0,50 pg/g vådvægt 

Henstilling 2013/71
1/EU af 3. dec. 

2013 vedrørende 
fødevarer og 

foderstoffer som 
ændret ved 

henstilling 2014/663
/EU af 

11. sep. 2014 

Fra 3. dec. 
2013 
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b) For foderstoffer 

For foderstoffer fastsætter Rådets direktiv 2002/32/EF som ændret ved efterfølgende retsakter 
nedenstående maksimalgrænseværdier for fødevarer, beregnet ved et vandindhold på 12 %: 

 

     

Dioxinlignende 
PCB'er 

Korn & oliefrø Indgrebstærskel 
for 

medlemsstaternes 
tilsynsmyndighede
r (WHO-TEQ-2005) 

(1): 
0,35 pg/g vådvægt 

Henstilling 2013/71
1/EU af 3. dec. 
2013 vedrørende 
fødevarer og 
foderstoffer som 
ændret ved 
henstilling 2014/663
/EU af 

11. sep. 2014 

Fra 3. dec. 
2013 

(1): Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at 
alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er 
lig med bestemmelsesgrænsen. 
Henstilling 2013/711/EU af 3. dec. 2013 som ændret ved henstilling 2014/663/EU af 11. sep. 2014 
(erstatter henstilling 2011/516/EU) opfordrer medlemsstaterne til at holde øje med dioxiner og furaner 
(summen af PCDD'er og PDCF'er) og dioxinlignende PCB'er i fødevarer og foderstoffer ved 
stikprøvekontrol og fastsættelse af indgrebstærskler. 
Forordning nr. 589/2014 af 2. juni 2014 som ændret fastsætter prøveudtagnings- og 
analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner (summen af PCDD'er og PCDF'er), dioxinlignende 
PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og ophæver forordning (EU) nr. 252/2012 som 
ændret. 

 

Forurenende 
stof 

Foderstoffer Maksimalgrænseværdi
er (MRL) og 

indgrebstærskler 

Grundlæggende retsakter 

DIOXINER 
(summen af 
PCDD'er & 
PCDF'er) 

a) Foderstoffer af 
vegetabilsk 

oprindelse, bortset fra 
vegetabilske olier og 

biprodukter heraf 

MRL: 0,75 ng/kg (ppt) 
Indgrebstærskel: 

0,5 ng/kg OMS-PCDD/F- 
TEQ/kg (ppt) for 

foderstoffer, beregnet ved 
et vandindhold på 12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

Dioxiner + 
furaner 

Korn & oliefrø Indgrebstærskel for 
medlemsstaternes 

tilsynsmyndigheder 
(WHO-TEQ-2005) (1): 
0,50 pg/g vådvægt 

Henstilling 2013/711/EU af 3. dec. 
2013 vedrørende fødevarer og 
foderstoffer som ændret ved 

henstilling 2014/663/EU af 11. sep. 
2014 

Summen af 
dioxiner og 

dioxinlignende 
PCB'er 

(summen af 
PCDD'er, 

PCDF'er og 
PCB'er) 

a) Foderstoffer af 
vegetabilsk 

oprindelse, bortset fra 
vegetabilske olier og 

biprodukter heraf 

MRL: 1,25 ng/kg (ppt) 
(OMS-PCDD/F-PCB-

TEQ/kg) for foderstoffer, 
beregnet ved et 

vandindhold på 12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

Dioxinlignende 
PCB'er 

a) Foderstoffer af 
vegetabilsk 

oprindelse, bortset fra 
vegetabilske olier og 

biprodukter heraf 

Indgrebstærskel: 
0,35 ng/kg (ppt) (OMS-

PCDD/F-TEQ/kg) for 
foderstoffer, beregnet ved 
et vandindhold på 12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0032:20100302:EN:PDF
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Prøveudtagning og analyse 

Hvad angår relevante prøveudtagnings- og analysemetoder, henvises til: 
> Forordning (EU) nr. 252/2012 fastsætter prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig 

kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i 
visse fødevarer (ophæver forordning (EF) nr. 1883/2006). 

> Forordning (EU) nr. 152/2009 fastsætter prøveudtagnings- og analysemetoder til 
offentlig kontrol af foderstoffer (bilag I, s. 4 (prøveudtagningsmetoder), bilag II, s. 9 
(almindelige bestemmelser vedrørende analysemetoder for foder), og bilag V (B), s. 97 

Dioxinlignende 
PCB'er 

Korn & oliefrø Indgrebstærskel for 
medlemsstaternes 

tilsynsmyndigheder 
(WHO-TEQ-2005) (1): 
0,35 pg/g vådvægt 

Henstilling 2013/711/EU af 3. dec. 
2013 vedrørende fødevarer og 
foderstoffer som ændret ved 

henstilling 2014/663/EU af 11. sep. 
2014 

Ikke-dioxin- 
lignende PCB'er 

(summen af 
PCB 28, PCB 52, 

PCB 101, 
PCB 138, PCB 153 

og PCB 180 
(ICES-6) 

a) Foderstoffer af 
vegetabilsk oprindelse 

Maksimalgrænseværdi
: 10 μg/kg (ppb) for et 

foderstof med et 
vandindhold på 12 

% 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

 

Forurenende 
stof 

Foderstoffer Maksimalgrænseværdi
er (MRl) og 

indgrebstærskler 

Grundlæggende retsakter 

DIOXINER 
(summen af 
PCDD'er & 
PCDF'er) 

b) Vegetabilske olier 
og biprodukter heraf MRL: 

0,75 ng/kg 
Indgrebstærskel: 

0,5 ng/kg OMS-PCDD/F-
TEQ/kg (ppt) for 

foderstoffer, beregnet ved 
et vandindhold på 12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

Summen af 
dioxiner og 

dioxinlignende 
PCB'er (summen 

af PCDD'er, 
PCDF'er og 

PCB'er) 

b) Vegetabilske olier 
og biprodukter heraf 

MRL: 1,5 ng/kg OMS-
PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) 

for et foderstof, beregnet 
ved et vandindhold på 

12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

Dioxinlignende 
PCB'er 

b) Vegetabilske olier 
og biprodukter heraf 

Indgrebstærskel: 
0,5 ng/kg OMS-PCDD/F-

TEQ/kg (ppt) (øvre 
koncentration) for et 

foderstof, beregnet ved et 
vandindhold på 12 % 

Direktiv 2002/32/EF som ændret 
ved forordning 277/2012 
og forordning 278/2012 

(grundforordning 152/2009) 
vedrørende test 

Fastsættelse af niveauerne af dioxiner og PCB'er i foderstoffer efter bestemmelserne i 
forordning 278/2012 af 

28. marts 2012 om ændring af forordning 152/2009 
Forordning nr. 709/2014 af 20. juni 2014 om ændring af del B i bilag V til 

forordning nr. 152/2009 for så vidt angår "metoder til bestemmelse af indholdet af 
dioxiner (PCDD'er/PCDF'er) og dioxinlignende PCB'er" 

Henstilling 2013/711/EU af 3. december 2013 som ændret ved henstilling 2014/663/EU 
af 11. september 2014 (erstatter henstilling 2011/516/EU) opfordrer medlemsstaterne 

til at holde øje med dioxiner og furaner (summen af PCDD'er og PDCF'er) og 
dioxinlignende PCB'er i fødevarer og foderstoffer ved stikprøvekontrol og 

fastsættelse af indgrebstærskler. 
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(bestemmelse af indholdet af dioxiner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende PCB'er)) som 
ændret ved forordning (EU) nr. 278/2012, for så vidt angår bestemmelse af indholdet af 
dioxiner og polychlorerede biphenyler. 

> Forordning (EF) nr. 333/2007, som ændret for nylig ved forordning (EU) nr. 836/2011, 
fastsætter prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af bly, cadmium, 
kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer.
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INSEKTER OG STØVMIDER 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
Insekter og mider tilhører den gren af leddyrene, der er karakteriseret ved at have et ret hårdt 
hudskelet, der dækker kroppen. Insekter medfører forringelse af afgrøder og forarbejdede/afledte 
produkter heraf og er en kilde til fordærv og forurening. Mider ernærer sig hovedsageligt ved 
kornaffald eller skimmelsvampe (sekundære skadegørere). Det er ikke altid muligt at opdage det, 
hvis et parti er angrebet af insekter. Visse insekter, f.eks. snudebillen, udvikler sig inde i 
kernerne. 

De vigtigste insekter og mider, som kan forekomme i oplagrede afgrøder og forarbejdede/afledte produkter 
heraf: 

■ Insekter 
Kornsnudebille, rissnudebille, rødbrun rismelbille, amerikansk rismelbille, savtakket 
kornbille, rustfarvet kornbille, kornkapuciner, khaprabille, kornbladbille, tørfrugtmøl, fransk 
kornmøl. 

■ Mider 
Melmide, rapsmide, behåret mide, cheyletiella. 

Oprindelse 
■ Udstyr (lager- og håndteringsfaciliteter) 
■ De leverede råvarer 

Udviklingsfaktorer i oplagret korn 
■ Temperaturer 

■ Vandindholdet i korn og forarbejdede/afledte produkter heraf Insekters 

overlevelse 

■ Ved temperaturer under 12 °C holder insekterne op med at udvikle sig. 
■ Ved temperaturer under 5 °C i flere uger dør insekterne. 
■ Ved eksponering for en temperatur på 60 °C i 3 minutter går insekterne til grunde. 

Miders overlevelse 
■ Hvad angår lave temperaturer, er der meget store forskelle på de forskellige 

midearters følsomhed. 
■ Hvad angår høje temperaturer, vil eksponering for en temperatur på 45 °C i 5 timer 

få alle arter til at dø.
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Grafen nedenfor viser, hvilke risici en kornmasse udsættes for alt efter temperatur og 
vandindhold: 

 

Kilde: 
Francis Fleurat-Lessard og Bernard Cahagnier 

INRA - Villenave d’Ornon og Nantes 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Smittebærere.

DANSK ENGELSK 

KEMISKE REAKTIONER CHEMICAL REACTIONS 

OXYDERING OXIDATION 

INSEKTER INSECTS 

BAKTERIER BACTERIA 

SKIMMELSVAMPE MOULDS 

GOD OPLAGRING GOOD STORAGE 
AFGRØDERNES VANDINDHOLD 
(%) GRAIN WATER LEVEL (%) 
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GNAVERE OG FUGLE 
OG/ELLER SYNLIGE SPOR HERAF 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
Korn og/eller forarbejdede/afledte produkter heraf bliver skadet, fordærvet, forurenet og 
kvalitetsforringet, når gnavere og fugle spiser af beholdningerne. 

■ De gnavere, der kan finde på at spise af oplagrede afgrøder, er rotter, mus og egern. 
■ Hvad fuglene angår, er der fortrinsvis tale om duer og spurve samt måger i havneområder. 

Oprindelse 
Ringe vedligeholdelse eller beskyttelse af: 

■ Lokaler 
■ Områderne omkring lageranlæggene 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Smittebærere. 

Fugle er bærere af over 60 sygdomme, herunder histoplasmose (en akut luftvejssygdom), ektoparasitter 
og salmonella. 

Fugleekskrementer virker ætsende og kan beskadige tage, mure og udendørs maskiner. Redemateriale 
kan også tilstoppe afløb og tagrender. 

Forebyggelsesmetoder 

Forekomst af fugle kan forebygges ved brug af tre almindelige metoder: 
> Afskrækningsmidler: hæmmer fuglenes socialisering og får ynglefugle til at føle sig utilpas. 
> Udelukkelsesforanstaltninger: holder fuglene væk og forhindrer dem i at yngle på 

anlægget. Alle døre bør holdes lukkede, når de ikke anvendes, og alle åbninger i 
ydermure bør beskyttes med net eller lignende materialer 

> Flytning: fuglene og deres reder flyttes
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0,85 

SKIMMELSVAMPE 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
Skimmelsvampe udgør en meget uensartet gruppe med ca. 11 000 arter, hvoraf næsten 100 
potentielt kan danne mykotoksiner. Disse giftige arter kan inddeles i klasserne Deuteromycota 
og Ascomycota. Skimmelsvampe er også kendte allergener. Ved forekomst af skimmelsvampe 
kan der dannes mykotoksiner. Nogle skimmelsvampe er også allergifremkaldende for dyr eller 
mennesker. 

■ Skimmelsvampe udvikler sporer (spredningsmekanismer), der har lang levetid. 
Disse sporer spredes med luften eller via vand og koloniserer nye substrater. 

■ Når skimmelsvampens vækst har nået et vist punkt, dannes der et mycelium 
(fællesbetegnelse for alle de filamenter (tråde), som udgør den vegetative del af 
svampen), der kan ses med det blotte øje. 

■ Skimmelsvampe har ingen fotosyntese og kan derfor kun gro på organiske medier, 
hvor de forårsager skade og ændrer produkternes udseende, smag og lugt. 

■ Typer, der dannes i marken 
De mest almindelige typer er Alternaria, Fusarium, Helminthosporium, Epicoccum, Septoria og 
Verticillium; denne flora, der kræver fugt for at kunne udvikle sig, fortager sig normalt i de 
oplagrede afgrøder. 

■ Typer, der kaldes intermediære svampe 
Mugsvampe som f.eks. Rhizopus, Absidia og Mucor samt visse gærsvampe; disse typer trives 
bedst under specifikke betingelser, fortrinsvis i afgrøder, der ikke er tilstrækkeligt tørre. 
■ Typer, der dannes på lageret Navnlig Aspergillus og Penicillium. 

Oprindelse 
■ De leverede råvarer 
■ Lagermetoderne og lagerforholdene 
■ Udstyr (lager- og håndteringsfaciliteter) 

Udviklingsfaktorer 
Fysiske forhold, der har betydning for væksten af skimmel i de oplagrede afgrøder: 

■ Den relative fugtighed, der svarer til vandindholdet i afgrøderne eller de forarbejdede 
produkter heraf. Et højt vandindhold kan aktivere væksten af skimmel. 

■ Vandaktiviteten (Aw), der svarer til den relative fugtighed divideret med 100. 

0,70 

◄- 

Ingen skimmeludvikling, men overlevelse muligt. Udvikling af xerotolerant Udvikling af alle 
og xerofil skimmel typer svampe 

■ Temperaturer 
De fleste skimmelsvampe trives bedst ved temperaturer på 25-35 °C og reagerer på en 
temperaturstigning ved at vokse hurtigere. 

■ pH 
Skimmel trives ved en pH-værdi på 2-11.  
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Kemiske forhold, der har betydning for væksten af skimmel i de oplagrede afgrøder: 
■ Luftens sammensætning 

Jo lavere iltindholdet i luften er, desto lavere er vækstraten for skimmelsvampene, som er 
aerobe organismer. Det er dog ikke sandsynligt, at iltindholdet falder så meget, at 
skimmelvæksten reduceres. 

Der bør også tages højde for eventuelle meldrøjesklerotier. 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Skimmelsvampe udgør ikke en direkte risiko for fødevare- og foderstofsikkerheden, men de er 
gode indikatorer for andre risici. 

Lovgivning 
> Ingen specifik lovgivning
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MYKOTOKSINER 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
Mykotoksiner er "sekundære metabolitter", der dannes af visse skimmelsvampe. Der er tale om 
molekyler med en meget lav molekylvægt. De indeholder ikke protein og forårsager derfor ikke 
immunreaktioner. 

Mykotoksiner er naturlige forureningsemner i fødevarer og foderstoffer. De kan modstå enhver 
form for behandling, sterilisering, oxidering, aciditet og alkalinitet og har en levetid i det 
forurenede produkt, der er betydeligt længere end levetiden af den skimmelsvamp, der har 
dannet dem. Det er dog ikke alle skimmelsvampe, der danner toksiner, og ikke alle artens 
stammer, der er i stand til at gøre det systematisk, selv om alle betingelserne for toksinproduktion 
er til stede. 

Markmykotoksiner 

 

Den 15. marts 2012 udstedte Kommissionen henstilling nr. 2012/154/EU om overvågning af 
forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer med en opfordring til medlemsstaterne 
om med aktiv inddragelse af foderstof- og fødevarevirksomhedslederne at overvåge forekomsten 
af meldrøjealkaloider i korn og kornprodukter bestemt til konsum eller foderbrug, på 
græsarealer/fodergræsser til foderbrug samt i foderblandinger og sammensatte fødevarer. 

Medlemsstaterne bør analysere prøverne for mindst følgende meldrøjealkaloider: 

■ ergocristin/ergocristinin 
■ ergotamin/ergotaminin 
■ ergocryptin/ergocryptinin 
■ ergometrin/ergometrinin 
■ ergosin/ergosinin 
■ ergocornin/ergocorninin. 

Medlemsstaterne bør om muligt samtidig bestemme indholdet af sklerotier i prøverne for at 
kunne give øget viden om forholdet mellem indholdet af sklerotier og indholdet af de enkelte 
meldrøjealkaloider. 

Den 27. marts 2013 udstedte Kommissionen henstilling nr. 2013/165/EU om overvågning af 
forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter med en opfordring til 
medlemsstaterne om med aktiv inddragelse af lederne af foderstof- og fødevarevirksomhederne 
at overvåge forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter bestemt til konsum 
eller foderbrug (ris og risprodukter er ikke medtaget). Formålet  

Mykotoksiner Skimmelsvampe Vigtigste medier 

Trichothecener Fusarium Majs, byg, hvede, havre 

Zearalenon Fusarium graminearum Majs, hvede, durra 

Fumonisiner Fusarium moniliforme Majs 
Aflatoksiner* Aspergillus flavus og 

Aspergillus parasiticus 

Majs 

Meldrøjealkaloider Claviceps purpurea Rug og hvede 
* Aflatoksiner dannes fortrinsvis på lageret, men under ekstreme vejrforhold og ved angreb fra 
skadegørere kan de også dannes under dyrkningen. 
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er at opfordre til, at prøverne både analyseres for forekomst af T-2-toksin og HT-2-toksin og 
andre fusariumtoksiner som f.eks. DON, ZEA og FUMOMO B1+B2, så omfanget af samtidige 
forekomster kan vurderes. Hvad angår prøveudtagning til test af fødevarer, bør virksomhederne 
anvende forordning (EF) nr. 401/2006 (bilag I, del B, og bilag II, punkt 4.3.1, litra g), og for 
foderstoffer bør de anvende forordning (EF) nr. 152/2009 som ændret. Henstilling 2013/165/EU 
angiver de anbefalede bestemmelses- og detektionsgrænser. Ved (gentagne) fund af højere 
niveauer end de vejledende niveauer bør medlemsstaterne med aktiv inddragelse af lederne af 
fødevare- og foderstofvirksomheder foretage undersøgelser for at fastlægge, hvilke 
foranstaltninger der bør træffes for at undgå eller begrænse forekomsten i fremtiden, samt 
undersøge virkningerne af foder- og fødevareforarbejdning på forekomsten af T-2-toksin og HT-
2-toksin. Medlemsstaterne bør regelmæssigt (mindst én gang om året) indberette 
analyseresultaterne til EFSA med henblik på kompilering i en enkelt database. 

Lagermykotoksiner 

 

Oprindelse 
■ De leverede råvarer 

■ Lagermetoderne og lagerforholdene 

Udviklingsfaktorer ■ 
Temperaturer 
-5 °C 0 °C 20 °C 25 °C 48 °C 60 °C 

 

Mykotoksiner er ikke særligt varmefølsomme. De er modstandsdygtige over for alle de 
varmebehandlinger, der aktuelt anvendes i fødevareindustrien. 

Mykotoksiner Skimmelsvampe Vigtigste medier 
Ochratoksiner Aspergillus ochraceus 

Penicillium viridicatum 

Majs, byg, hvede 

Citrinin Penicillium citrinum Byg, rug, havre, majs 

Sterigmatocystin Aspergillus versicolor Hvede 
Aflatoksiner Aspergillus parasiticus 

Aspergillus flavus 

Majs, durra, oliefrø 

 

 ---------  ------------    -----  ------------------------   

Udvikling reduceres og 

standses, men overlevelse. 
Mykotoksinsyntesen 

standses. 

Udvikling af skimmelsvampe og dannelse 

af mykotoksiner. Skimmelvækst reduceres. 

Mykotoksinsyntesen 

standses. 

Skimmelsvampene 

udryddes. 
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1 
14 

10 2 5 8 

Ingen udvikling 

af skimmelsvampe, Mulig udvikling af skimmel og 

men overlevelse muligt. dannelse af mykotoksiner. 

Mykotoksinsyntesen standses 

■ pH-værdi 
Ingen udvikling 

af skimmelsvampe, 

men overlevelse muligt. 

Mykotoksinsyntesen 

standses 

Mykotoksiner er stabile, uanset pH-værdi.
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Vandaktivitet (Aw) 0,70 0,85 

Ingen udvikling af skimmelsvampe, men overlevelse 

muligt. 

Mykotoksinsyntesen standses. 

Udvikling af xerotolerante 

og xerofile skimmelsvampe. 

Udvikling af alle 

skimmelsvampe og 

dannelse 

af mykotoksiner. 

Jo større vandaktiviteten (Aw) i afgrøderne er, desto større er mykotoksinvæksten, selv for arter, 
der er klassificeret som xerotolerante eller xerofile. 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden ved forekomst af aflatoksiner og ochratoksiner 
■ Nefrotoksikose (nyreforgiftning) 
■ Karcinogenicitet (kræftfremkaldende egenskaber) 
■ Immunsuppression (undertrykkelse af immunforsvaret) 

Lovgivning 
■ Det er ikke tilladt at blande produkter, der opfylder de fastsatte 

maksimalgrænseværdier for mykotoksiner, med afvigende produkter (princippet om 
ikkefortynding) 

■ Maksimalgrænseværdier for mykotoksiner i fødevarer: (basisretsakt: Forordning 
(EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 som ændret) 

■ Aflatoksiner: 
Med hensyn til korn og oliefrø (bortset fra majs): 

■ 2 μg/kg for aflatoksin B1 
■ 4 μg/kg for summen af aflatoksin B1, B2, G1 og G2. 

Med hensyn til majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden 
direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer: 

■ 5 μg/kg for aflatoksin B1 
■ 10 μg/kg for summen af aflatoksin B1, B2, G1 og G2. 

Forordning (EU) nr. 165/2010 har ændret forordning (EF) nr. 1881/2006 som ændret ved at 
indføre visse maksimalgrænseværdier for aflatoksiner i oliefrø til konsum: 

■ 2.1.1 – Jordnødder og andre oliefrø (*), der skal undergå sortering eller anden fysisk 
behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer, undtagen – 
jordnødder og andre oliefrø bestemt til knusning med henblik på fremstilling af 
raffineret vegetabilsk olie: Aflatoksin B1: 8,0 ppb – og aflatoksin B1+B2+G1+G2: 
15,0 ppb 

■ 2.1.5 – Jordnødder og andre oliefrø (*) og produkter forarbejdet deraf bestemt til 
direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer, undtagen – rå 
vegetabilsk olie bestemt til raffinering – raffinerede vegetabilske olier. 

Bemærk: Rå vegetabilske olier bestemt til direkte konsum er også relevante, hvad angår 
aflatoksin B1 (2,0 ppb) og aflatoksin B1+B2+G1+G2 (4,0 ppb). 

■ Ochratoksin A: 
■ 5 μg/kg for uforarbejdet korn (herunder ubehandlede ris og boghvede) 
■ 3 μg/kg for biprodukter af korn (herunder forarbejdede kornprodukter og kerner 

fra korn bestemt til direkte konsum). 
■ 8 μg/kg for hvedegluten, der ikke sælges direkte til forbrugeren.
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Forordning (EU) nr. 844/2011 indfører specifikke regler om godkendelse af den kontrol forud for 
eksport til EU, som CANADA foretager af hvede og hvedemel vedrørende forekomst af 
ochratoksin A. 

■ Deoxynivalenol (også kaldet vomitoksin): 
■ 1 250 pg/kg for andet uforarbejdet korn end durumhvede, havre og majs 
■ 1 750 pg/kg for durumhvede, havre og majs (undtagen uforarbejdet majs 

bestemt til vådformaling). 

■ Zearalenon: 
■ 100 pg/kg for andet uforarbejdet korn end majs 
■ 350 pg/kg for majs (undtagen uforarbejdet majs bestemt til vådformaling). 

■ Fumonisiner: 
■ 4 000 pg/kg for uforarbejdet majs (undtagen uforarbejdet majs bestemt til 

vådformaling) 
■ 1 000 pg/kg for majs bestemt til direkte konsum. 

■ T-2 og HT-2: 
Henstilling 2013/165/EU angiver vejledende niveauer for summen af T-2 og HT-2 (pg/kg (ppb)) i 
korn og kornprodukter (bortset fra ris), fra og med hvilke der bør gennemføres undersøgelser, 
ikke mindst ved gentagne fund (vejledende niveauer er IKKE foderstof- og 
fødevaresikkerhedsniveauer!): 

■ For uforarbejdet korn: 200 ppb for byg (inkl. maltbyg) og majs, 1 000 ppb for 
havre (med avner) og 100 ppb for hvede, rug og andet korn 

■ For korn til direkte konsum (dvs. korn, der har undergået tørring, rensning, 
afskalning og sortering, og som ikke skal renses og sorteres yderligere inden 
videre forarbejdning i fødevarekæden): 200 ppb for havre, 100 ppb for majs 
og 50 ppb for andet korn 

■ Grænseværdier for mykotoksiner i produkter bestemt til foder (basisretsakt: 
direktiv 2002/32/EF som ændret) 

■ Aflatoksin B1: 
■ 0,02 mg/kg for alle råmaterialer 

■ Anbefalet grænseværdi for mykotoksiner i korn beregnet til foder (Kommissionens 
henstilling 2006/576/EF): 

■ Deoxynivalenol: 
■ 8 mg/kg for alt korn og maks. 12 ppm for majsbiprodukter (DDGS/CGF) 

■ Zearalenon: 
■ 2 mg/kg for alt korn og maks. 3 ppm for majsbiprodukter (DDGS/CGF) 

■ Ochratoksin A: 
■ 0,25 mg/kg for alt korn 

■ Fumonisin B1 + B2: 
■ 60 mg/kg for alt korn (gælder fortrinsvis majs og majsbiprodukter) 

■ T-2 og HT-2: 
Henstilling 2013/165/EU angiver vejledende niveauer for summen af T-2 og HT-2 (pg/kg (ppb)) i 
korn og kornprodukter (bortset fra ris), fra og med hvilke der bør gennemføres undersøgelser, 
ikke mindst ved gentagne fund (vejledende niveauer er IKKE foderstof- og 
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fødevaresikkerhedsniveauer!): 
■ For uforarbejdet korn: 200 ppb for byg (inkl. maltbyg) og majs, 1 000 ppb for 

havre (med avner) og 100 ppb for hvede, rug og andet korn 
■ For kornprodukter til foder og foderblandinger (beregnet ved et vandindhold på 

12 %): 2 000 ppb for mølleriprodukter af havre (avner), 500 ppb for andre 
kornprodukter og 250 ppb for foderblandinger 

Prøveudtagning og testning 

> Fødevarer: Forordning (EF) nr. 401/2006 (som ændret) fastsætter prøveudtagnings- og 
analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer. 

> Ved kontraktbestemt udtagning af prøver fra store partier anbefales det at anvende 
normen AFNOR NF XP V03-777 eller standarden ISO CEN 24333 (for korn). Ved intern 
eller kontraktbestemt overvågning kan operatørerne også anvende 
prøveudtagningsmetoder som f.eks. GAFTA 124-metoden (for korn og kornprodukter og 
oliefrømel) eller FOSFA-metoden (for oliefrø og vegetabilske olier). 

> Forordning (EF) nr. 882/2004 (som ændret) om offentlig kontrol finder også anvendelse. 
> Kommissionen har også udgivet et vejledende dokument om prøveudtagning til kontrol 

af mykotoksinindholdet i korn. 
> I november 2010 udgav Kommissionen tillige et vejledende dokument til de kompetente 

myndigheder, hvad angår kontrol af opfyldelsen af EU-lovgivningen om aflatoksiner. 
> Foderstoffer: Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (som ændret) fastsætter 

prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foderstoffer. 
> Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår 
analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater.
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5 °C 35 °C 42 °C 47 °C
 72 °C 

Optimal 
+-◄ ---------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- ►-* Udryddelse starter 

SALMONELLA 

Den enkelte operatør opfordres til at følge EU's bestemmelser og gældende nationale 
bestemmelser. Det anerkendes, at bestemmelserne om Salmonella varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat. 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
Salmonella er en bakterietype, der tilhører familien af enterobakterier, som fremkalder 
sygdomme hos mennesker og dyr. 

Salmonella har egenskaber, som gør, at de forekommer rigtig mange steder: 
■ De bæres af en lang række værter (mennesker, pattedyr, fugle, krybdyr, insekter 

osv.). 
■ De har en meget høj levedygtighed i miljøet. 

Epidemiologisk kan salmonella opdeles i tre hovedgrupper: 
■ Stammer, der kun inficerer mennesker, og som giver tyfus med septikæmisk 

dissemination; de er ikke patogene for andre dyrearter. 
■ Stammer, der specifikt har tilpasset sig bestemte vertebratarter (fjerkræ, får osv.), og 

som i nogle tilfælde er patogene for mennesker. 
■ Stammer, der ikke har en specifikt foretrukket vært, og som inficerer både 

mennesker og dyr. Det er i denne gruppe, at de primære salmonellaagenser i dag findes. 

Salmonellabakterier kan være farlige for mennesker og dyr. 

Oprindelse 
Det vigtigste levested for salmonella er tarmkanalen hos mennesker og dyr. Salmonella 
spredes i miljøet via ekskrementer fra mennesker og dyr. Dette kan beskrives som følger: 
"Fækal kontamination fra skadegørere (navnlig fugle og gnavere), men også kontamineret 
støv eller rester fra tidligere transporterede/håndterede eller oplagrede materialer." 

■ Skadegørere (navnlig fugle og gnavere), men også kontamineret støv eller rester fra 
tidligere transporterede/håndterede eller oplagrede materialer 

■ Personalehygiejne 

Udviklingsfaktorer 
■ Temperatur 

Hvis varmebehandling er nødvendigt, opfordres operatøren til at følge EU's bestemmelser, 
lokale regler og national lovgivning eller på anden vis anerkendte metoder. 
Salmonella-bakterier er følsomme over for varme. 

Ál (Fugtig varme) 
Udvikling reduceres Udvikling Udvikling standses 

og standses, men overlevelse
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1 4,5 6,5 7,5 9 14 

Optimal 

◄ ---------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- ►-* 
"  ..............................  Udvikling muligt 
Udvikling standses, men overlevelse 

muligt 

0 \7 0,95 0,99 1 

Optimal 

<
■ 

*-◄ ----------------------  
Udvikling muligt 

*
· 

■ pH 
Behandling med syre bør ske i henhold til EU's lovgivning og nationale bestemmelser. Hvis man 
anvender denne metode, bør dette fremgå af mærkningen med fyldestgørende oplysninger til 
kunderne. 

Udvikling standses, men 

overlevelse muligt 

■ Vandaktivitet 

Der bør være særligt fokus på at sikre, at produkterne har et tilstrækkeligt lavt vandindhold, og at 

kondens undgås i så vid udstrækning som muligt. 

Udvikling stopper, men overlevelse muligt 

Kontrol og overvågning 
Når der er tale om risikoprodukter som f.eks. oliefrømel, skal der alt efter oprindelse og rapporterede 
varsler ske regelmæssig overvågning og analyse af produkterne ved brug af egnede prøveudtagnings- 
og analysemetoder (se kapitel I, pkt. 3.1 og 3.2). Ved en positiv test bør der gennemføres procedurer til 
serologisk typebestemmelse, underretning af kunder og myndigheder, udsendelse af oplysninger om 
forebyggende behandlinger (kemiske og/eller varmebaserede), desinfektion af udstyr og lagerrum samt 
mærkning af relevante produkter i overensstemmelse med gældende lokale og nationale regler og 
forskrifter. Det bør undersøges, hvad årsagen/kilden til forurening er, for at reducere/eliminere 
kontamineringen. Dannelse af kondens bør forebygges ved brug af et egnet ventilationssystem, der 
tilses af en kvalificeret person. Lagerholderen bør regelmæssigt sikre sig, at lager- og 
håndteringsudstyret holdes i god stand med henblik på forebyggelse af salmonellaforekomst. Dette bør 
ske ved brug af egnede prøveudtagnings- og analysemetoder. Kontaminerede produkter kan 
varmebehandles (dvs. få varmebehandling af passende varighed ved temperaturer over 72 °C) på 
godkendte anlæg, hvis dette er påkrævet i henhold til national lovgivning. Andre behandlinger, f.eks. 
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behandling med godkendte organiske syrer, kan være med til at forebygge udviklingen af salmonella. 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Hovedsageligt tarmlidelser. 

Lovgivning og standarder  



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
101/141 

 

 

Der findes ingen harmoniseret EU-lovgivning om salmonella i foderstoffer. Medlemsstaterne har deres 
egne regler og bestemmelser med hensyn til, hvordan salmonellaniveauerne fastsættes, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes, hvis der konstateres salmonellaforekomst (hvem skal underrettes, 
hvilken behandling kan iværksættes osv.). 

Der findes flere oplysninger i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002 som ændret. Se også den 
videnskabelige udtalelse fra EFSA 2008, hvor der er flere oplysninger om salmonella. 

Forordning (EF) nr. 2160/2003 omhandler hovedsageligt 5 farlige serotyper (stammer), men der bør 
også være fokus på andre serotyper: S. enteritidis – S. typhimurium – S. infantis – S. hadar og S. 
virchow. Tilstedeværelse af en eller flere disse 5 serotyper skal normalt rapporteres på 
produktionsniveau (primær produktion og opdræt). Forordningen omfatter foderstoffer.
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5 °C 37 °C 55 °C 

 

Vækst 
 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Udvikling reduceres Udvikling reduceres Udryddelse af ikke-resistente former, 

reduceres/standses reduceres/standses og sporedannelse starter ved over 

55 °C 

BACILLUS CEREUS 

Risikotype 
■ Biologiske risici 

Klassifikation 
■ Bacillus cereus tilhører Bacillacaea-familien, der består af baciller, som danner 

varmeresistente sporer. Denne mikroorganisme er sygdomsfremkaldende hos 
mennesker og dyr. Den findes typisk i produkter med højt indhold af stivelse (ris, korn 
osv.). 

■ Bacillus cereus kan danne to typer toksiner, hvoraf den ene er varmestabil. Den kan 
forårsage madforgiftning, der enten skyldes indtagelse af en fødevare med det 
allerede dannede toksin eller indtagelse af selve bakterien. 

■ Bacillus cereus danner sporer, der gør den meget levedygtig (fordi de f.eks. gør den 
modstandsdygtig over for varme og tryk og stabil selv ved lav vandaktivitet). 

Oprindelse 
■ Støv 
■ Jord 
■ De leverede råvarer 

Udviklingsfaktorer for Bacillus cereus og toksinproduktion 

■ Temperatur 
Visse stammer kan formere sig i kolde omgivelser. 

pH 

 

 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Mave-tarm-lidelser.  

1 7 14 
 

◄ ----------------------------- — 
Optimal 

—
 --------------------------------------------------------------- 
► 

Udvikling reduceres/standses 

Udvikling reduceres/standses 
 

■ Vandaktivitet (Aw) 

 

Optimal 
◄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------ ► 

Udvikling standses Udvikling muligt 
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ALLERGENER (AMBROSIA) 

Man kan finde forskellige botaniske urenheder i fødevarer og foderstoffer, hvis sådanne 
urenheder ikke er blevet fjernet helt under høsten, eller hvis der er sket krydskontaminering under 
håndtering, oplagring eller transport. Nogle af disse botaniske urenheder kan være forbundet med 
risici ved anvendelse til konsum eller foder. 

Risikotype 
■ Allergene risici 

Klassifikation – AMBROSIA 
Ambrosia-slægten (Asteraceae-familien) findes over hele verden. Ambrosia artemisiifolia 
(bynkeambrosie) har spredt sig kraftigt til mange områder i det sydøstlige Europa. Ambrosia-
planter er problematiske for folkesundheden i deres naturlige udbredelsesområde såvel som i 
invaderede områder, fordi deres pollen er allergifremkaldende. 
A. artemisiifolia er en ukrudtsplante, der vokser på udyrkede arealer og på landbrugsarealer, og 
den stortrives på al nypløjet jord. Ambrosia-frø spredes naturligt med dyrs og overfladevands 
bevægelser. Frøene følger ofte menneskets aktiviteter og føres ind i forskellige regioner med 
landbrugsmaskiner, der f.eks. transporterer udgravningsmateriale. 
Indånding af plantens pollen kan give næse- og øjenbetændelse samt astma, mens hud- og 
fødevareallergi spiller en mindre rolle. Ambrosia kan forårsage krydssensibilisering i forhold til 
andre allergener, herunder fødevareallergener. Der foreligger en vis evidens for Ambrosia-pollens 
allergenicitet hos dyr. Noget tyder imidlertid på, at A. artemisiifolia kan blive meget invasiv i visse 
habitater, der er vigtige for miljøet, og måske medføre en forringelse af artsrigdommen. Der er 
derfor brug for yderligere miljøundersøgelser. EFSA's CONTAM-gruppe har fokus på, hvor stor 
relativ betydning foder, herunder navnlig fuglefoder, har for spredningen af Ambrosia. Ambrosia-
frø kan forurene foderstoffer. 

Foderstoffer, herunder majs, hvede, solsikke, hirse, jordnødder, soja, ærter og bønner, kan 
indeholde Ambrosia-frø. Kommercielt foder til husdyr forarbejdes før brug, og formaling, 
pelletering og/eller varmebehandling ødelægger Ambrosia-frøene næsten fuldstændigt. Til 
gengæld forholder det sig sådan, at fuglefoder til vildtlevende fugle og prydfugle, der ofte er 
forurenet med frø af A. artemisiifolia, normalt ikke forarbejdes og derfor kan bidrage til 
spredningen af levedygtige ambrosiefrø. Det ser således ud til, at fuglefoder spiller en vigtig rolle i 
spredningen af Ambrosia til nye, tidligere ikkeforurenede områder. 

Oprindelse 
■ Botaniske urenheder, der ikke er fjernet helt under høstningen eller ved rensning i 

modtagesiloerne 
■ Krydskontaminering under håndtering og oplagring eller under transport. 

Lovgivning og EU-standarder 
a) For foderstoffer 
Afsnit VI i direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer fastsætter følgende 
grænseværdier for Ambrosia i foderstoffer: 

Uønsket stof Produkter bestemt til Maksimalgrænseværdi i mg/kg 

foder (ppm) for et foderstof, 

beregnet ved et vandindhold 

på 12 % 
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16

 "Såfremt der fremlægges utvetydig dokumentation for, at kernerne og frøene er beregnet til formaling 
eller knusning, er det ikke nødvendigt at rense kerner og frø, der indeholder frø af Ambrosia spp. i 
mængder, som ikke opfylder bestemmelserne, inden formaling eller knusning på følgende betingelser: 

■ sendingen transporteres som helhed til formalings- eller knusningsanlægget, og 
■ formalings- eller knusningsanlægget underrettes på forhånd om tilstedeværelsen af det høje 

indhold af frø af Ambrosia spp. for at kunne træffe yderligere forebyggelsesforanstaltninger med 
henblik på at undgå, at frø af Ambrosia spredes i miljøet, og 

■ der fremlægges velfunderede beviser for, at der under transporten til knusnings- eller 
formalingsanlægget er iværksat forebyggelsesforanstaltninger for at undgå, at frø af Ambrosia 
spp. spredes i miljøet, og 

■ den kompetente myndighed er indforstået med transporten, efter den har sikret, at de 
ovennævnte betingelser er opfyldt. 

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal sendingen rengøres inden en eventuel transport til Unionen, og 
screeningerne skal destrueres behørigt." 

6. Frø af Ambrosia Foderstoffer (
16

), 50 

spp. undtagen: 
 

 

– hirse (kerner af Panicum 

miliaceum L.) og durra 

(kerner af Sorghum bicolor (L) 

Moench s.l.), der ikke gives 

direkte til dyr som foder (
3
) 

200 

 

Foderblandinger, der 

indeholder umalede kerner og 

frø 

50 
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MELAMIN 

Risikotype 
Melamin er et stof, der ved reaktion med cyanursyre kan danne melamincyanurat. Det er et 
krystallinsk kompleks, der er meget uopløseligt i vand, og som forårsager nyreproblemer, der kan 
have dødelig udgang. 

Klassifikation: 
■ Kemikalier 

Oprindelse 
Melamin produceres i store mængder navnlig med henblik på syntese af 
melaminformaldehydharpiks til fremstilling af laminat-, plast- og coating-materialer, herunder 
materialer, der kommer i kontakt med mad, f.eks. køkkenudstyr. Derudover anvendes melamin og 
en række relaterede forbindelser som flammehæmmende midler. WHO1 (2009) rapporterer om 
anvendelse af melaminholdige desinfektionsmidler, f.eks. trichlormelamin, og om anvendelse af 
natriumdichlorisocyanurat til desinfektion af drikkevand. Drikkevandet kan indeholde rester af 
cyanursyre, som kan danne et uopløseligt kompleks med melamin. 

Kontrolforanstaltninger 
Produkter af kinesisk oprindelse samt produkter med et højt proteinindhold (f.eks. oliefrøskrå og 
proteinkoncentrat af mudderrejer) skal overvåges særligt omhyggeligt. 

For følgende produkter er der høj risiko for farlige niveauer af melamin eller niveauer, der ligger 
over maksimalgrænseværdierne for melamin: 

■ Produkter af vegetabilsk oprindelse, hvor der er anvendt cyromazinholdige pesticider 
under dyrkningen, eller hvor der er anvendt melaminholdig gødning under dyrkningen. 

■ Produkter, der i forbindelse med desinfektion er kommet i kontakt med 
desinfektionsmidler, der indeholder melamin eller melaminanaloger (f.eks. 
trichlormelamin). 

■ Produkter, hvor der under dyrkningen er anvendt vand, som er desinficeret med 
natriumdichlorisocyanurat (der bl.a. nedbrydes til melamin). 

■ Produkter, der kan risikere at blive forfalsket ved tilsætning af melamin, er 
proteinholdige produkter som f.eks. hvedegluten, risprotein, sojabønneprodukter, 
mejeriprodukter, fiskemel og proteinkoncentrater. 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Ulovlig forfalskning med melamin i fødevarer og foderstoffer har medført sygdom og dødsfald hos 
børn og kæledyr (katte og hunde), navnlig som følge af nyreskade forårsaget af krystaller eller 
sten i urinvejene. Kæledyrene fik foder, der var forfalsket med rå melamin ("melaminrester") og 
melaminanaloger, og krystallerne var sammensat af melamin/cyanursyre-komplekser. Hos børn, 
der fik modermælkserstatning, som var forfalsket med et relativt rent melaminpræparat, var 
krystallerne sammensat af komplekser af melamin og urinsyre, der findes naturligt i urin. Der er 
også rapporteret om krystaller hos husdyr, der har fået melaminforurenet foder, samt hos 
forsøgsdyr, der har fået melamin alene eller sammen med cyanursyre (EFSA3 2010). 
Forfalskningen kan ske, fordi almindeligt anvendte metoder til proteinanalyse ikke kan skelne 
mellem proteinnitrogen og ikkeproteinnitrogen. 
Det giver misvisende høje proteinmålinger for produkter, der indeholder ikkeproteinnitrogen som 
f.eks. melamin; (ulovlig) tilsætning af melamin kan således betale sig økonomisk (WHO1 2009). 
Frem til midten af 2010'erne blev der stadig fundet partier af melaminforurenede mælkeprodukter 
i Kina, der stammede fra hændelsen i 2008. Disse partier skulle have været destrueret. De blev 
imidlertid ikke sendt til destruktion, men blev atter anvendt ulovligt og blandet i fødevarer. 
En særlig risiko hos mennesker er manglen på urinsyreoxidase (WHO1 2009). Samtidig 
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udfældning af melamin og urinsyre kan typisk ses hos mennesker, fordi de i fravær af enzymet 
urikase udskiller mere urinsyre i urinen end de fleste andre pattedyr. 

Lovgivning og standarder 
Melaminindholdet i foderstoffer reguleres af direktiv 2002/32/EF som ændret ved forordning (EU) 
nr. 574/2011 med følgende maksimalgrænseværdier: 

■ Maks. 2,5 ppm (mg/kg) for alle foderstoffer, beregnet ved et vandindhold på 12 % 

(undtagen guanidineddikesyre, urea og biuret). 

Melaminindholdet i fødevarer er reguleret af forordning (EF) nr. 1881/2006 som ændret ved 

forordning (EU) nr. 594/2012 med følgende maksimalgrænseværdier: 
■ Maks. 2,5 ppm (mg/kg) for fødevarer, undtagen modermælkserstatninger og tilskuds- 

blandinger (17). 

NITRIT 

Risikotype 
Nitrat (NO3) og nitrit (NO2) er nitrogenforbindelser, der indgår i nitrogencyklussen. I forbindelse 
med menneskets aktiviteter (navnlig overforbrug af gødning) tilføjes der store mængder ekstra 
nitrogen til visse faser af den naturlige nitrogencyklus. Det fører til udvaskning og forsuring. Nitrit 
er et omdannelsesprodukt fra nitrat. 
Nitrit dannes naturligt i nitrogencyklussen, når der sker nitrogenbinding, hvorefter det omdannes 
til nitrat, et vigtigt næringsstof, der optages af planterne. Der dannes to vigtige nitritsalte, nemlig 
natriumnitrit og kaliumnitrit. 

Klassifikation 
■ Kemikalier 

Alvorlighedsgrad: 
■ Høj 

Oprindelse 
■ Overforbrug af gødning med nitrater/nitrogen. Nitrit i drikkevand er reguleret i Europa 

med en maksimalgrænseværdi på 0,5 mg/l. Nitratniveauet i foder er naturligt højt, og 
omdannelsen af nitrat til nitrit er den største bidragyder til nitriteksponering hos dyr 
bestemt til fødevareproduktion. 

Kontrolforanstaltninger: 
■ Fastsættelse af indkøbskrav 
■ Ekspertanvendelse af gødning 
■ Overvågning af dyrkningsområde (certificeret) 
■ Dyrkningsområdets historik 
■ Ingen overdosering af nitrat 
■ Analyse af modtagne produkter 
■ Jordhistorik 
■ Vandstyring 

Kontrolforanstaltningerne i dette faktablad finder anvendelse alt efter produkt og/eller 
processtadie. 

                                                 
17 

Maksimalgrænseværdierne gælder ikke fødevarer, hvor det kan dokumenteres, at et melaminindhold på 
over 2,5 mg/kg skyldes tilladt anvendelse af cyromazin som insekticid. Indholdet af melamin må ikke 
overstige indholdet af cyromazin. 
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Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Kan være kræftfremkaldende ved kronisk eksponering. Nitrit er ca. ti gange så akut toksisk som 
nitrat. Der er identificeret tre vigtige toksikologiske effektparametre for nitrit: dannelse af 
methæmoglobin (hæmoglobinderivat (hos mange arter, herunder mennesket)), forstørrelse 
(hypertrofi) af det ydre lag i binyrebarken (zona glomerulosa (rotter)) samt uklar evidens for 
kræftfremkaldende egenskaber (hunmus). Hos enmavede dyr dannes og absorberes det meste 
nitrit i den øvre fordøjelseskanal. Hos drøvtyggere derimod metaboliseres nitrit og nitrat af floraen 
i vommen (den første mave). Der er rapporteret om uønskede hændelser efter overeksponering 
for nitrit hos husdyr; grise og drøvtyggere, som er vigtige dyr i fødevareproduktionen, er særligt 
følsomme. Dette skyldes en relativt lav nitritreduktaseaktivitet hos grise og en omfattende 
omdannelse af eksogent nitrat til nitrit i vommen hos drøvtyggere. 

Lovgivning 
Nitritindholdet i foderstoffer er reguleret af direktiv 2002/32/EF (som ændret) med følgende 
maksimalgrænseværdier: 

■ 15 ppm (mg/kg) (udtrykt i natriumnitrit) for foderstoffer, beregnet ved et vandindhold på 
12 % 

(undtagen fiskemel, ensilage og fuldfoder). 

RADIONUKLEIDER 

Risikotype 
Radioaktivitet er en egenskab ved kemiske stoffer, der afgiver stråling – såkaldte radioaktive 
stoffer. Der kan være tale om gasser, dampe, væsker eller faste stoffer. Kendte radioaktive stoffer 
er: cobalt, cæsium, jod, radium, uran og plutonium. 

Der skal skelnes mellem radioaktiv kontaminering og bestråling. 

Radioaktiv kontaminering sker, når radioaktive materialer aflejres på produkter eller dyr eller 
spises/indåndes af dyr, mens bestråling sker, når et levende dyr/menneske eller en genstand 
udsættes for ioniserende stråling. Kontaminering defineres i loven som en uønsket 
tilstedeværelse i en vis koncentration af radioaktive stoffer i eller på et givet emne. Ved bestråling 
skal man blot sørge for, at den pågældende genstand eller det pågældende dyr eller menneske 
kommer tilstrækkeligt langt væk fra strålingskilden, for at bestrålingen hører op, mens det i 
tilfælde af kontaminering, navnlig ved indtagelse af et radioaktivt stof, er langt vanskeligere at 
eliminere den indvendige stråling. I værste fald kan dyr, mennesker eller planter, der har 
indtaget/absorberet store mængder af et radioaktivt stof, selv blive en strålingskilde. 

Radioaktiv kontaminering kan spredes i fødevare- og foderkæden, og et levende væsen 
kontamineres, når det spiser en kontamineret plante eller et kontamineret dyr. 

Klassifikation 
■ Kemikalier 

Alvorlighedsgrad 
■ Høj 

Oprindelse 
Udslip fra eller eksplosion på et anlæg, der bruger nukleart brændsel, eller anvendelse af planter 
fra arealer, der er forurenet med nukleare rester (affald eller luftaflejringer). 

Kontrolforanstaltninger 
Undgå risikoområder (f.eks. området omkring Fukushima i Japan eller området omkring Tjernobyl 
i Ukraine). 
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Måling af radioaktivitet 
Ioniserende stråling findes overalt i miljøet. Der kommer også ioniserende stråling fra radioaktive 
materialer, røntgenrør og partikelacceleratorer. Strålingen er usynlig og kan ikke mærkes, så for 
at kunne måle den bruger man typisk instrumenter som f.eks. geigertællere. Man anvender fire 
forskellige, men indbyrdes relaterede enheder ved måling af radioaktivitet, eksponering, 
absorberet dosis og dosisækvivalent (let at huske, hvis man samler forbogstaverne til "R-E-A-D"). 
Der anvendes både fællesenheder (britiske, f.eks. Ci) og internationale enheder (metriske, f.eks. 
Bq) ved måling af radioaktivitet: 

> Radioaktivitet er den mængde ioniserende stråling, som et materiale afgiver. Uanset om 
materialet afgiver alfa- eller betapartikler, gammastråler, røntgenstråler eller neutroner, 
udtrykkes mængden af radioaktivt stof som materialets radioaktivitet (eller blot aktivitet), 
som repræsenterer det antal atomer, der henfalder inden for en given periode. 
Måleenhederne for radioaktivitet er curie (Ci) og becquerel (Bq). 

> Eksponering er den mængde stråling, der afgives gennem luften. Mange 
strålingsmonitorer måler eksponeringen. Enhederne for eksponering er røntgen (R) og 
coulomb/kilo (C/kg). 

> Den absorberede dosis er den mængde stråling, som en genstand eller en person har 
absorberet (dvs. den mængde energi, som de radioaktive kilder aflejrer i de materialer, 
som de radioaktive stråler passerer gennem). Enhederne for absorberet dosis er rad 
(absorberet stråledosis) og gray (Gy). 

> Dosisækvivalenten (eller den effektive dosis) kombinerer mængden af absorberet stråling 
og den medicinske effekt af den pågældende type stråling. For beta- og gammastråling er 
dosisækvivalenten lig med den absorberede dosis. Til gengæld er dosisækvivalenten for 
alfa- og neutronstråling større end den absorberede dosis, fordi disse typer stråler er 
mere skadelige for mennesker. Enhederne for dosisækvivalent er rem (roentgen 
equivalent man) og sievert (Sv), og biologiske dosisækvivalenter måles typisk i 1/1 000-
del af 1 rem (millirem eller mrem). 

Af praktiske grunde er 1 R (eksponering) = 1 rad (absorberet dosis) = 1 rem eller 1 000 mrem 
(dosisækvivalent). 

Bemærk, at måling i Ci angiver et stofs radioaktivitet, mens måling i rem (eller mrem) angiver den 
mængde energi, en radioaktiv kilde aflejrer i levende væv. For eksempel vil en person få en 
dosisækvivalent på 1 mrem i alle nedenstående tilfælde: 

Becquerel (Bq) er den SI-afledte enhed for radioaktivitet. 1 Bq defineres som aktiviteten i et 
radioaktivt materiale, hvor 1 atomkerne henfalder pr. sekund. Bq-enheden er derfor ækvivalent 
med s-1. 

I en fast masse af radioaktivt materiale ændrer Bq-værdien sig over tid. Derfor angives 
radioaktivitetens henfaldshastighed altid ved brug af et tidsstempel for kortlivede isotoper, 
indimellem efter tilpasning til en specifik, relevant dato (fortidig eller fremtidig). 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Radioaktiv stråling har alt efter styrken tydelige genetiske virkninger, herunder kræftfremkaldende 
virkninger. 

Ioniserende stråling er stråling med tilstrækkelig energi til at fjerne en elektron fra et atom eller 
molekyle. Ved ioniseringen dannes frie radikaler, atomer eller molekyler, der indeholder uparrede 
elektroner, som typisk er særligt kemisk reaktive. 

Ioniseringens omfang og art afhænger af energien i de enkelte partikler (herunder fotoner), ikke af 
antallet (intensitet). Eksponering for stråling forårsager skade på levende væv og kan medføre 
mutationer, strålesyge, kræft og død. Hvis dosen er tilstrækkeligt stor, kan effekten ses næsten 
med det samme i form af stråleforgiftning. 
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Lovgivning For 
foderstoffer: 

> Forordning nr. 770/90/Euratom fastsætter en maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg 
(beregnet ved et vandindhold på 12 %) for summen af Cs-134 og Cs-137. 

Men for at sikre overensstemmelse med maksimalgrænseværdierne i Japan erstatter 
nedenstående værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i forordning 770/90, fra 1. april 2012 
til 31. marts 2014 (forordning (EU) nr. 996/2012 som ændret).
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Forordning 996/2012 af 26. oktober 2012 

om ophævelse af forordning 284/2012 om ophævelse af forordning 961/2011 om ophævelse af forordning 351/2011) 

Værdierne gælder frem til 31. marts 2014 

 

For fødevarer: 
> Forordning (Euratom) nr. 3954/87 som ændret ved forordning (EU) nr. 996/2012 

fastsætter maksimalgrænseværdierne for summen af Cs-134 og Cs-137. 
Men for at sikre overensstemmelse med maksimalgrænseværdierne i Japan erstatter 
nedenstående værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) nr. 3954/87, 
fra 1. april 2012 til 31. marts 2014. 

 

 

Maksimalgrænseværdier for foderstoffer, beregnet ved et vandindhold på 12 %, i Bq/kg i 
henhold til japansk 

lovgivning 

Radionukleider 
Foderstoffer 

bestemt til kvæg og 

heste 

Foderstoffer 

bestemt til grise 
Foderstoffer bestemt 

til fjerkræ 
Foderstoffer til fisk 

     

Summen af cæsium-134 
og 

cæsium-137 
100 80 160 40 

For at sikre overensstemmelse med de aktuelt gældende maksimalgrænseværdier i Japan erstatter disse værdier midlertidigt de 
værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) nr. 770/90 

 

Forordning 996/2012 af 26. oktober 2012 
om ophævelse af forordning 284/2012 om ophævelse af forordning 961/2011 om ophævelse af forordning 351/2011) 

Værdierne gælder frem til 31. marts 2014 

Maksimalgrænseværdier for fødevarer i Bq/kg i henhold til japansk lovgivning 

Radionukleider Fødevarer til 

spædbørn og småbørn 

Mælk og 

mælkebaserede 

drikkevarer 

Andre fødevarer, 

undtagen mineralvand og 

lignende drikkevarer – te 

brygget af 
ugærede blade 

Mineralvand og lignende 

drikkevarer og te brygget 

af 
ugærede blade 

     

Summen af cæsium-134 og 
cæsium-137 

50 50 100 10 

For at sikre overensstemmelse med de aktuelt gældende maksimalgrænseværdier i Japan erstatter disse værdier midlertidigt 
de 

værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) nr. 3954/87  

Overgangsværdier for maksimalgrænseværdierne for fødevarer i Bq/kg i henhold til japansk 
lovgivning 

Radionukleider 

Mælk og 

mejeriprodukter, 

mineralvand og 

lignende drikkevarer 

fremstillet før 31. marts 
2012 

Andre fødevarer, 

undtagen ris, 

sojabønner og 

forarbejdede 

produkter heraf, 

fremstillet før 

31. marts 2012 

Risprodukter fremstillet 

før 30. september 2012 

Sojabønner høstet før 

31. december 2012 og 

sojabønneprodukter 

fremstillet før 

31. december 2012 

     

Summen af cæsium-134 og 
cæsium-137 200 500 500 500 
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PAH og BAP 

Risikotype 
■ Kemiske risici 

Klassifikation 
Benzo(a)pyren tilhører gruppen af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er) og 
anvendes som markør for forekomsten og effekten af kræftfremkaldende PAH'er i fødevarer, 
herunder benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, 
benzo(g,h,i)perylen, chrysen, cyclopenta(c,d)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, dibenzo(a,e)pyren, 
dibenzo(a,h)pyren, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,l)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren og 5-
methylchrysen. C20H12 er et 5-ringet polycyklisk aromatisk hydrocarbon, hvis metabolitter er 
mutagene og meget kræftfremkaldende. Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) har 
kategoriseret benzo(a)pyren som et gruppe 1-karcinogen (kræftfremkaldende stof). En række 
polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er) er genotoksiske kræftfremkaldende stoffer. 
PAH'er kan forurene fødevarer under røgning, opvarmning og tørring, hvor 
forbrændingsprodukter kan komme i direkte kontakt med fødevarerne. Desuden kan der ske 
PAH-forurening fra miljøet. Der er fundet høje PAH-niveauer i tørret frugt, olie af 
olivenpresserester, røget fisk, vindruekerneolie, røgede kødprodukter, ferske bløddyr, 
krydderier/saucer og aromastoffer. 

Oprindelse 
Benzo(a)pyren dannes ved ufuldstændig forbrænding ved temperaturer mellem 300-600 °C. 
Benzo(a)pyren findes i kultjære, i udstødningsgasser fra biler (navnlig dieselbiler), i al slags røg 
fra forbrænding af organisk materiale (herunder cigaretrøg) og i trækulsgrillede fødevarer. 

Lovgivning og EU-standarder 

a) For fødevarer 
Forordning (EU) nr. 835/2011 af 19. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 
(som ændret) for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i 
fødevarer. 

 

Rester af lagerinsekticider og specifikke foderplantebeskyttelsesmidler 
(maksimalgrænseværdier) 

Risikotype: 

 

Fødevarer Grænseværdier (yg/kg) 
6,1 

Benzo(a)pyren, 
benzo(a)anthracen, 

benzo(b)fluoranthen og chrysen 

Benzo(a)pyren 

Summen af benzo(a)pyren, 
benzo(a)anthracen, 

benzo(b)fluoranthen og chrysen (45) 

6.1.1 Olier og fedtstoffer (undtagen 
kakaosmør og kokosolie), der er 
bestemt til direkte konsum eller til 

anvendelse som ingrediens i 
fødevarer 

2,0 10,0 

6.1.8 Forarbejdede fødevarer baseret 
på cerealier og babymad til 

spædbørn og småbørn (3)(29) 

1,0 1,0 

    

(45) De nedre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de fire stoffer, 
som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med nul. 
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■ Kemiske risici 

Klassifikation 
Et insekticid er et stof, der bruges til bekæmpelse/forebyggelse af insekt- og mideforekomst i 
oplagrede afgrøder. 

Oprindelse 
■ De leverede råvarer 
■ Insekticidbehandling 
■ Insekticidudstyr 
■ Krydskontaminering med insekticidrester fra tidligere behandlede ladninger eller med 

insekticidrester fra vægge/gulve/håndteringsudstyr 

Risici for fødevare- og foderstofsikkerheden 
Toksicitet over den tilladte grænseværdi. 

Når produkterne skal anvendes til foder, er følgende vigtigt: 
> Konsultér først direktiv 2002/32/EF om "uønskede stoffer i foderstoffer" for at se, om det 

pågældende aktive stof står på listen i tillægget, og om der er fastsat en specifik 
grænseværdi for det (se tabellen på næste side). 

> Hvis dette ikke er tilfældet, så se efter i EU's pesticiddatabase (jf. forordning (EF) 396/2005), 
om der er fastsat en specifik grænseværdi for det pågældende enkeltprodukt eller den 
pågældende produktgruppe. Hvis der ikke er fastsat en sådan grænseværdi, gælder den 
standardiserede maksimalværdi på 0,01 ppm* for uforarbejdede enkeltprodukter (* = laveste 
analytiske bestemmelsesgrænse) (se 
http://ec.europa.eu/sanco pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection&ch=1) 
Tjek, om der eventuelt er fodnoter, der tillader højere maksimalgrænseværdier end forordning 
(EF) nr. 396/2005 (såfremt produktet er bestemt til foder alene; gælder durra-, hirse-, 
palmefrugt- og palmekernefoder). 

> For forarbejdede produkter fastsætter forordning (EF) nr. 396/2005 som ændret, at der 
eventuelt kan anvendes "forarbejdningsfaktorer" ved vurderingen af pesticidrester. Sådanne 
forarbejdningsfaktorer kan tillige medtages i tillæg VI til forordning (EF) nr. 396/2005 
(koncentrations- eller fortyndingsfaktorer) og relateres til pesticidets opløselighed i fedt (F-
faktor) eller i vand (log Pow eller "oktanol/vand-fordelingskoefficient"), jf. ICSC'erne, og også 
tage hensyn til produktets koncentrations- eller fortyndingsfaktor. 

Artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 396/2005 giver medlemsstaterne mulighed for at tillade 
brug af produkter, der indeholder rester af fumigeringsmiddel fra behandling efter høstning, der 
ligger over maksimalgrænseværdierne, forudsat a) at sådanne produkter ikke er bestemt til 
umiddelbar konsum (dette bør omfatte det faktum, at nogle ladninger kan have et indhold af 
phosphin på over 0,1 ppm, forudsat at det ikke frembyder fare for personalet), og b) at det 
gennem passende kontrol sikres, at sådanne produkter ikke kan stilles til rådighed for den 
endelige bruger eller forbruger, hvis de leveres direkte til denne, før restkoncentrationerne ikke 
længere overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II eller III i forordning (EF) 
nr. 396/2005, og c) at de andre medlemsstater og Kommissionen er blevet informeret om de 
trufne foranstaltninger. 
I artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 står der desuden følgende: "En medlemsstat kan 
i undtagelsestilfælde, navnlig i forbindelse med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF eller som følge af forpligtelserne i 
direktiv 2000/29/EF (1) tillade, at behandlede fødevarer eller foderstoffer, der ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1, markedsføres på dens område og/eller dér anvendes til fodring af dyr, 
forudsat at de pågældende fødevarer eller foderstoffer ikke udgør en uacceptabel risiko. Sådanne 
tilladelser meddeles straks de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten sammen med 
en relevant risikovurdering, så de uden unødig opsættelse kan behandles [...] med henblik på 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection&ch=1
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fastsættelse af en midlertidig maksimalgrænseværdi for en nærmere angiven periode eller enhver 
anden nødvendig foranstaltning i forbindelse med sådanne produkter." 

Listen over stoffer (fumigeringsmidler), der berøres af artikel 18, stk. 3, er offentliggjort i 
forordning (EU) nr. 260/2008 af 18. marts 2008 med tilføjelse af et bilag VII til forordning (EF) 
nr. 396/2005; listen omfatter bl.a. hydrogenphosphid, aluminiumphosphid, magnesiumphosphid 
(for disse 3 stoffer er der tale om anvendelser i såvel korn som oliefrø og olieholdige frugter) og 
sulfurylfluorid (kun korn). 

Lovgivning 
Karakteristika for de aktive stoffer, der er godkendt til behandling af oplagret korn. 
Kun aluminium- og magnesiumphosphid er godkendt til insekticidbehandling af oplagrede oliefrø. 
Der er imidlertid fastsat maksimalgrænseværdier for alle nedenstående insekticider: 

 

Aktivt 
insekticidstof 

Tilladt dosis 
af stoffet 

(g/t) 
Stoffets 

persistens 
(virketid) efter 
anvendelsen 

Maksimalgræns
eværdi (mg/kg) 

Korn 

Maksimalgrænseværdi 
(mg/kg) 

Oliefrø og 
proteinholdige frø 

Bifenthrin Ikke 
godkendt til 
brug i EU 

 

Hvede, havre, 
triticale, byg: 0,5 
Andet: 0,05 (*) 

Oliefrø: 0,1 (*) 
Bælgfrugter, tørrede: 0,05 

Malathion 
(kan anvendes frem til 
1. december 2008) – 
ny tilladelse 1. 
maj 2010 på EU-
niveau, men endnu 
ikke på nationalt plan) 

8 < 3 måneder 8 Oliefrø: 0,02 (*) 
Bælgfrugter: 0,02* 

Pirimiphos-methyl 4 > 6 måneder 5 
(kan
 redu
ceres 
til 0,5 ppm i 
majs/ris/rug) 

0,05* for bælgfrugter og 
oliefrø 
(kan hæves til 0,5 ppm) 

Chlorpyriphos- 
methyl 

2,5 > 6 måneder 3 0,05* for bælgfrugter og 
oliefrø 

Deltamethrin 0,5-1 > 6 måneder 2 0,05 for oliefrø 
(0,1 for raps og 1,0 for 
bælgfrugter) 

Cypermethrin  18 måneder 
Byg, havre, 
rug, hvede: 2 ppm 
Majs, 
durra, hirse: 
0,3 ppm 

Raps, solsikke, 
hørfrø: 0,2 ppm 
Sojabønne, andre oliefrø og 
bælgfrugter: 0,05 ppm 

Piperonylbutoxid (en 
synergist af 
deltamethrin eller 
pyretroider) 

Ikke EU- 
reguleret Kunne blive 

reguleret ved 
gennemførelsen af 
de nye regler om 
hormonforstyrrend
e stoffer 

10 ppm i Frankrig
 for 
korn 

 

Naturlige pyrethriner  < 1 måned 3 Bælgfrugter: 3 Oliefrø: 3 
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Vigtigste lovgivning 
> Forordning (EF) nr. 149/2008 som ændret og forordning (EF) nr. 396/2005 som 

ændret. 
> Se EU's pesticiddatabase, hvor man kan finde relevante maksimalgrænseværdier; den 

kan tilgås på webstedet for GD SANTE: 
o http://ec.europa.eu/sanco pesticides/public/index.cfm 

> Man skal følge de prøveudtagningsmetoder til offentlig kontrol af pesticidrester, der er 
fastsat i direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002. 

> Hvad angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater, henvises til 
Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelse af 
Rådets direktiv 96/23/EF. 

> Hvad angår procedurer for metodevalidering og kvalitetskontrol ved analyse af 
pesticidrester 
i fødevarer og foder, henvises til dokument SANCO/10684/2009. 

> Den nye forordning (EU) nr. 691/2013 af 19. juli 2013 om ændring af bilag I og II i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 fastsætter 
prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foderstoffer.

Phosphiner og 2 Ingen persistens 0,1* 0,1 for oliefrø og ærter 
phosphider (*: 
summen 

   0,05 for oliefrø og 
af aluminium- 

   
bælgfrugter 

phosphid, 
   undtagen raps, solsikke, 

ærter: aluminiumphosphin, 
magnesiumphosphid
, 
magnesiumphosphin
, zink- 
phosphid og 
zinkphosphin) 

   0,1 

 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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TILLÆG 5 

VURDERINGSSKALAER TIL 

BRUG VED ANALYSE AF 

RISICI 
Skala for forekomst 

Skalaen for forekomst angiver, hvor sandsynligt det er, at en hændelse indtræffer, fra teknisk 
ikkeeksisterende risiko til altid tilstedeværende risiko. 

 

Skalaen for opdagelse angiver, hvor sandsynligt det er, at hændelsen opdages ved normal 
overvågning i henhold til operatørens risikovurdering. 

SKALATRI
N 

KRITERIER 

1 
Nærmest ikkeeksisterende. Sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, er 
meget lille; den er aldrig indtruffet før. 

2 
Mulig. Hændelsen er tidligere indtruffet enkelte gange. Hvis produktkontrollen er 
ringe på dette stadie, omfatter risikoen kun en del af et parti. 

3 
Meget mulig. Hændelsen indtræffer ofte. Hvis produktkontrollen er ringe på dette 
stadie, omfatter risikoen et helt parti. 

4 
Altid. Risikoen er altid til stede. Hvis produktkontrollen er ringe på dette stadie, 
omfatter risikoen flere partier. 

Skala for opdagelse 
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hele befolkningen) (hospitalsindlæggelse, død). Hvis der er fastsat lovbestemte 
grænseværdier, viser analyseresultaterne værdier, der ligger over de fastsatte 
standarder. ________________________________________________________ 

SKALATRI
N 

KRITERIER 

1 Hændelsen kan altid opdages ved kontrol. 

2 Hændelsen opdages som regel ved kontrol. Det kan være, at enkelte defekter ikke 
opdages, men de vil systematisk blive lokaliseret, før produktet frigives (afsendes). 

3 
En stor andel af defekterne vil ikke blive opdaget ved kontrol, men de fleste vil 
blive lokaliseret under frigivelsen af produktet (endelig kontrol før afsendelse). 

4 
Hændelsen opdages ikke. Hændelsen kræver omfattende undersøgelser for at 

blive opdaget. 
Skala for alvorlighedsgrad 
 

Skalaen for alvorlighedsgrad angiver, hvor alvorlige konsekvenser hændelsen har. 
SKALATRI
N 

KRITERIER 

1 

Mindre alvorlig: Forringelsen af det pågældende produkt kan have betydning for 
smagen, men har ingen betydning for forbrugernes fødevare- og foderstofsikkerhed. 
Hvis der er fastsat lovbestemte grænseværdier, viser analyseresultaterne nul eller 
lave værdier. 

2 

Moderat alvorlig: Forringelsen af det pågældende produkt kan i mild grad forringe 
forbrugernes fødevare- og foderstofsikkerhed (følsomme personer), hvis de 
eksponeres for produktet i længere tid. Hvis der er fastsat lovbestemte 
grænseværdier, viser analyseresultaterne lave værdier. 

3 

Meget alvorlig: Forringelsen af det pågældende produkt kan forringe forbrugernes 
fødevare- og foderstofsikkerhed, hvis de eksponeres for produktet i længere tid 
(hospitalsindlæggelse dog ikke nødvendigt). Hvis der er fastsat lovbestemte 
grænseværdier, viser analyseresultaterne værdier tæt på maksimum. 

4 
Ekstremt alvorlig: Forringelsen af det pågældende produkt kan medføre alvorlige 
problemer med fødevare- og foderstofsikkerheden for nogle personer (eller 

 



Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 
117/141 

 

 

TILLÆG 6 

RISIKOANALYSE- 

TABELLER (EKSEMPLER
18

)

                                                 
18 

Hvad angår forarbejdede fødevarer og foderstoffer, anbefales det at konsultere de 
risikoanalysetabeller, der er opstillet i de sektorspecifikke vejledninger, som Kommissionen har godkendt 
og offentliggjort på sit websted: 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide goodpractice en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm


118/141 
Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 

 

 

 

Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder 

    
Stadie: MODTAGELSE 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Meldrøje Modtagelse af forurenede varer 3 1 2 6 Rådgivende tilgang til landbrugerne (brug af certificerede eller sorterede 
frø,       overholdelse af retningslinjerne for god praksis for markafgrøder). 

      Udfør kontroller ved modtagelsen – Uddan personalet i opdagelse af 
meldrøje. 

      

Vælg en sort, der har tilpasset sig miljøet. 
Skimmelsvampe, Forurenede varer:     Rådgivende tilgang til landbrugerne (krybbetørring, modenhed, tidligere 

afgrøder, herunder stinkbrand Modtagelse fra en opbevaringskrybbe 
(majs) 

1 2 2 4 dyrkning (arbejdskraft), plantebeskyttelse), overholdelse af retningslinjerne 
 Modtagelse af våde varer (indgående 

produkter) 
1 2 1 2 for god praksis for markafgrøder. 

 Modtagelse af forurenede varer     Justér tærskeudstyret (problemer med knuste frø). 
  1 2 2 4 Udfør kontroller ved modtagelsen, og træf beslutning om korrigerende 

handlinger.       Uddan personalet i opdagelse af stinkbrand. 

Mykotoksiner Forurenede materialer: 

     

Fumonisiner, DON, Modtagelse af forurenede varer 
    Rådgivende tilgang til landbrugerne (valg af sort, tidligere afgrøder, 

Zearalenon Modtagelse fra en opbevaringskrybbe     dyrkning (arbejdskraft), plantebeskyttelse, modenhed, høsttidspunkt, 
krybbe Aflatoksiner (ved Modtagelse af våde varer (indgående 

produkter) 

3 2 4 24 tørring, oplagring, rengøring/vedligeholdelse af udstyret osv.). 
særligt tørt og varmt 

     Bekæmp boreinsekter for at begrænse udviklingen af fumonisiner. 
vejr, mens 

     
Overhold retningslinjerne for god hygiejnepraksis for markafgrøder. 

majsen blomstrer) 
      

Ochratoksin A Varerne er blevet forurenet efter 3 2 4 24 Bevidstgør landbrugerne mht. kontrol af deres lagre. 
 

oplagring i lade      

 Modtagelse fra en opbevaringskrybbe      
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Stadie: MODTAGELSE 

Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Insekter 
Forurenede varer: 
Varer leveret i høsttiden 1 1 2 2 Uddan silo- og lagerpersonalet i opdagelse af insekter. 

 Varer leveret uden for høsttiden 1 2 2 4 Bevidstgør landbrugerne mht. kontrol af deres lagre. 
Kontrol ved modtagelsen. 

 

Forurenet udstyr: 
Kar 1 1 3 3 Rengøring af operatørens kar og transportudstyr. Øg silo- 

 Transportudstyr (landbruger, 1 1 3 3 personalets bevidsthed mht. rengøring af kar (pesticidbehandling af kar). 
 

opsamlings- og lagervirksomheder, tjeneste-     
Bevidstgør landbrugerne og chaufførerne mht. rengøring af transport- 

 ydere)     udstyret. 

Rester af 
Varer, der allerede er behandlet af 
landbrugeren eller 

     

lagerpesticider opsamlings- og lagervirksomheder 
(overførsel): 

     

 

Varer leveret i høsttiden 3 1 4 12 Overvågning/registrering af behandlinger på følgesedlen. 
 Varer fra lager 3 2 4 24 Øg silopersonalets og landbrugernes viden og bevidsthed om godkendte 
 

Varer behandlet med et ikkegodkendt 
middel (f.eks. oliefrø) 

3 1 4 12 behandlingsmetoder og dermed forbundne konsekvenser. 

G: Alvorlighedsgrad 

F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder 

     
Stadie: FORELØBIG OPLAGRING 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Skimmelsvampe 

Fremgangsmåden: 
For lang tids oplagring af et forurenet produkt 
med et højt vandindhold og/eller stor andel af 
knækkede kerner eller mange urenheder 

f.eks. majs med et vandindhold på > 30-
32 % 

> 72 t 

1 2 3 

 

6 

Organisering af høstningen. 
Styring af tiden mellem opsamling og tørring. 
Turnusbrug af tragtbeholdere eller af de områder, der anvendes til 
foreløbig oplagring (FIFO – først ind, først ud-princippet). 
Styring af tørreudstyret. 
Bevidstgør kontrahenterne, landbrugerne og medarbejderne mht. høstning. 

Mykotoksiner 

Fremgangsmåden: 
For lang tids oplagring af et forurenet produkt 
med et højt vandindhold og/eller stor andel af 
knækkede kerner eller mange urenheder 

f.eks. majs 
med et vandindhold på > 30-32 % 

> 72 t 

3 2 4 

 

24 Organisering af høstningen. 
Styring af tiden mellem opsamling og tørring. 
Turnusbrug af tragtbeholdere eller af de områder, der anvendes til 
foreløbig oplagring (FIFO – først ind, først ud-princippet). 
Styring af tørreudstyret. 
Bevidstgør kontrahenterne, landbrugerne og medarbejderne mht. høstning. 

G: Alvorlighedsgrad 
F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder 

    
Stadie: FORELØBIG OPLAGRING OG TØRRING 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Insekter Ingen veldefineret årsag      

Rester af 
lagerpesticider 

Ingen veldefineret årsag 

     

G: Alvorlighedsgrad 
F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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Stadie: TØRRING 
Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Skimmelsvampe Udstyret/fremgangsmåden: 
Funktionsdefekt på tørreudstyret 
Afbrudt drift af tørreudstyret 1 2 

3 

6 
Vedligeholdelse af tørreudstyret. 
Styring af tørreudstyret. Bevidstgørelse/uddannelse af personalet mht. 
betjening af tørreudstyret. 

Mykotoksiner Udstyret/fremgangsmåden: 
Funktionsdefekt på tørreudstyret 
Afbrudt drift af tørreudstyret 

3 

1 

4 

12 

Vedligeholdelse af tørreudstyret. 
Styring af tørreudstyret. Bevidstgørelse/uddannelse af personalet mht. 
betjening af tørreudstyret. 
Kontrollér varernes vandindhold. 

Dioxiner og 
dioxinlignende 
PCB'er 

Direkte tørring kan udgøre en væsentlig risiko 
for fødevare- (og foderstof)sikkerheden, hvad 
angår dioxiner, hvis der anvendes 
uhensigtsmæssigt brændstof under tørringen, 
eller hvis tørreudstyret ikke er tilstrækkeligt 
vedligeholdt). 

3 2 4 24 Vedligeholdelse af tørreudstyret. Kontrollér for lækage fra varmeveksleren 
Styring af tørreudstyret. Bevidstgørelse/uddannelse af personalet mht. 
betjening af tørreudstyret. – Forbyd brug af "farlige" brændstoffer som 
f.eks. brugte motorsmøremidler, pyralen, behandlet træ m.v., og prioritér 
om muligt naturgas 

G: Alvorlighedsgrad 
F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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G: Alvorlighedsgrad 

F: Hyppighed D: 

Opdagelsessandsynlighed R: Risiko 

eller risikoindeks  = G * F * D 

Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter 
afledt heraf 

Hændel
se 

Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Stadie: 

OPLAGRING 

Anbefalede forebyggende 
foranstaltninger 

Skimm
elsva
mpe 

Mykotoksiner 
(Ochratoksin A 
og/eller 
aflatoksiner) 

Udstyret: 
Lossepunkter for højt oppe (knækkede 
kerner) 
Dårlig siloforsegling (indtrængning af 
vand) 
Ineffektiv ventilation (ventilatorydelse 
silohøjde, udsugning) 
Utilstrækkelig silorengøring 
Tørresiloer ikke isoleret fra 
hinanden 
Manglende termometre Fremgangsmåden: 
Utilstrækkelig silorotation Ineffektiv 
rensning af kornene Manglende eller 
utilstrækkelig ventilation Sammenblanding 
af varer Fugtige råvarer 

Udstyret: 
Lossepunkter for højt oppe (knækkede 
kerner) 
Dårlig siloforsegling (indtrængning af 
vand) 
Ineffektiv ventilation (ventilatorydelse 
silohøjde, udsugning) 
Utilstrækkelig silorengøring 
Tørresiloer ikke isoleret fra 
hinanden 
Manglende termometre Fugtige råvarer 

Fremgangsmåden: 
Utilstrækkelig silorotation 
Ineffektiv rensning af kornene 
Manglende eller utilstrækkelig 
ventilation Sammenblanding af 
varer 

Vedligeholdelse – Rengøring af siloerne – Rengøring af 
siloanlægget/pesticidbehandling. 
God lagerindretning. 

Uddannelse af personalet. 
Rensning af 
afgrøderne – planlagt 
lagerindretning 
Lagerstyring: temperaturaflæsning – ventilationsmetode Visuel 
kontrol 

24 

24 

Uddannelse af personalet. 
Rensning af afgrøderne – planlagt lagerindretning 
Lagerstyring: temperaturaflæsning – ventilationsmetode 

Vedligeholdelse – Rengøring af siloerne – Rengøring af 
siloanlægget/pesticidbehandling. 
God lagerindretning. 
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Stadie: OPLAGRING 
Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Insekter 

Forurenet udstyr (siloer og håndteringsudstyr) 
eller defekt udstyr (termometre, ventilatorer). 

     

 Korn 1 2 2 4 Rengøring og om nødvendigt pesticidbehandling af siloer og 
 

Oliefrø 

Miljø: 
Temperatur- og fugtighedsforhold, der fremmer 
spredningen af insekter. 

1 1 2 2 håndteringsudstyr. 
Kontrol af udstyrets funktion (termometre, ventilatorer). 

 Korn 1 2 2 4 Temperaturkontrol. 
 Oliefrø 

Fremgangsmåden/personalet (ingen eller ringe 
ventilation, 

1 1 2 2 Visuel kontrol 

 lang oplagringstid): 1 2 2 4 Undervis silopersonalet i oplagringsmetoder. Fremgangsmåder, der er 
tilpasset silo-  Korn 

Oliefrø 
1 1 2 2 anlægget (f.eks. egnet ventilationsmetode). 

Salmonella Forurening fra fugle eller gnavere eller dårlig 
hygiejnepraksis 

2 2 3 12 Foretag tilstrækkelig kontrol af varerne ved modtagelsen – Sørg for, at alle 
lagerindgange er lukket ordentligt og forsynet med net eller lignende, og at 
der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til bekæmpelse af gnavere. 
Sørg for, at lagerfaciliteterne holdes rene og tørre, og at de 
dekontamineres tilstrækkeligt, hvis der er fundet salmonella 

G: Alvorlighedsgrad 

F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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Stadie: PESTICIDBEHANDLING 
Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Rester af 
lagerpesticider Forurening af varerne pga. lækage fra 

pesticidudstyret. 
Forurening eller krydskontaminering af varerne 
fra kredsløbene og/eller siloerne. 

3 1 4 12 

Vedligeholdelse og kontrol af pesticidudstyret. 
Kontrol af niveauet i pesticidbeholderne. 
Dedikér om muligt kredsløbene til oliefrøprodukter eller dræn kredsløbene. 

 

Fremgangsmåden 
Mangelfuld regulering af udstyret, variation i 
kornstrømmen, flere behandlinger med 
overdosering til følge, utilstrækkelig ventetid 
efter behandlingen før anvendelse. 
Produkt ikke godkendt til oliefrø 

3 2 4 24 
Brug en egnet metode/undervis personalet i pesticidbehandling, herunder 
valg af egnet pesticid og pesticiddosis. Bevidstgør medarbejderne 
(silopersonale, produktionspersonale, chauffører, skibsførere osv.) om, at 
de skal overholde ventetiderne efter behandling, inden varerne må 
anvendes. 
Servokontrol af elevatorfunktionen, 
Overvågning/registrering 
Regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af pesticidudstyret 
Regelmæssig kontrol af håndteringsudstyrets ydelse. 

Insekter 

Fremgangsmåden (uegnet behandling, for lav 
dosering). 

1 2 2 4 

Overvågning/registrering 
Regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af pesticidudstyret 
Regelmæssig kontrol af håndteringsudstyrets ydelse. 
Brug en egnet metode/undervis personalet i pesticidbehandling, herunder 
valg af egnet pesticid og pesticiddosis. 
Servokontrol af elevatorfunktionen. 
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Stadie: FORBEREDELSE – HANDELSKONTRAKT 
Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Skimmelsvampe 
Utilsigtet sammenblanding af varer og 
afvigende råmaterialer. 

1 1 3 3 Rensning/identifikation af partierne. 

Mykotoksiner 
Utilsigtet sammenblanding af varer og 
afvigende råmaterialer. 

3 

1 

4 

12 

Identifikation af partierne/rensning. 

Insekter Kontaminering fra en forurenet vare under 
blanding. 

1 2 2 4 Identifikation af de forurenede partier. 
Stikprøvekontrol 

 
Forurenet udstyr (håndteringsudstyr, siloer eller 
tragtbeholdere, sorteringsmaskine, rense- og 
separeringsmaskine). 

1 1 2 2 Rengøring og om nødvendigt pesticidbehandling af udstyret. 

GMO'er Utilsigtet sammenblanding af varer     
Påvirker ikke fødevare- og foderstofsikkerheden som sådan, men er 
snarere et spørgsmål, der har med kontrakten og/eller mærkningen at gøre 
(gælder produkter, der indeholder eller er afledt af godkendte GMO'er) G: Alvorlighedsgrad 

F: Hyppighed D: Opdagelsessandsynlighed R: Risiko eller risikoindeks = G * F * D 
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Stadie: FORSENDELSE – LEVERING 

Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Skimmelsvampe Lastning af våde afgrøder:      

 
• Fordi det regnede under lastningen 1 2 1 2 Undlad lastning i dårligt vejr eller beskyt varerne. 

 (ubeskyttet lastning) 
• Fordi varerne var våde, da de blev lastet 1 2 1 2 Inspektion af varerne: vandindhold, visuel kontrol, lugt. 

Begræns transporttiden. 
 Rengøring vanskeligt pga. udstyrets design. 

1 2 2 4 
Bevidstgør personalet om rengøring og inspektion (chauffører, skibsførere, 

silo- 
 

Beholderens forsegling er defekt     
personale osv.). 

 
Beholderen er stadig våd efter rengøring.     

Specificér over for transportørerne, hvordan de skal rengøre 
 

Rådrester fra forrige transport: 1 2 3 6 transportudstyret. 
 

• Lastvogn/pram 1 1 1 1 Inspektion: visuel kontrol, lugt, kontrol af dokumenter. 
 • Tog 

1 1 1 2 
Vedligeholdelse af transportudstyret. 

 
Transport af utørrede varer: for lang 
transporttid (pram/godsvogn). 
Varighed > 72 t (f.eks. majs med et 
vandindhold på > 30-32 %) 

1 2 3 6 

Bevidstgør transportørerne mht. transporttider. 
 1 2 3 6  
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Stadie: FORSENDELSE – LEVERING 
Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf 

Hændelse Hændelsesårsag 
Risikoanalyse 

Anbefalede forebyggende foranstaltninger 
G F D R 

Mykotoksiner Lastning af våde afgrøder: 

    

Undlad lastning i dårligt vejr 
Fumonisiner • Fordi det regnede under lastningen 3 1 4 12  

DON (ubeskyttet lastning) 
    Inspektion af varerne: vandindhold, visuel kontrol, lugt – Begræns 

transporttiden. Zearalenon • Fordi varerne var våde, da de blev lastet 3 1 4 12  

Ochratoksin A      Bevidstgør personalet om rengøring og inspektion (chauffører, skibsførere, 
silo-  

Rengøring vanskeligt pga. udstyrets design. 
    

personale osv.). 
 Beholderens forsegling er defekt 3 1 4 12 Specificér over for transportørerne, hvordan de skal rengøre 
 

Beholderen er stadig våd efter rengøring.     
transportudstyret. 

 Rådrester fra forrige transport: 3 1 4 12 Inspektion: visuel kontrol, lugt, kontrol af dokumenter. 
 • Lastvogn/pram 3 1 4 12 Vedligeholdelse af transportudstyret. 
 • Tog      

  3 1 4 12  

 Transport af utørrede varer: for lang 
transporttid 

3 2 4 24  

 (pram/godsvogn).     Bevidstgør transportørerne mht. transporttider. 
 

• Varighed > 72 t (f.eks. majs med et      

 

vandindhold på > 30-32 %) 3 1 4 12 
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Stadie: FORSENDELSE – 
LEVERING 

Produkter: Korn, oliefrø og proteinafgrøder, andre vegetabilske produkter og produkter afledt heraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F: Hyppighed R: Risiko eller 
risikoindeks = G * F * D 

Hændel
se 

Hændelsesårsag Risikoanalyse Anbefalede forebyggende 
foranstaltninger 

Insekter Forurenede 
varer 

Forurenet håndteringsudstyr. 

Forurenet køretøj: 
• Beholderdesign, der let medfører

 
1 
aflejring af rester (lastvogne: 
bevægelige segmenter, låse, dæk, 
presenning; skibe: gulve, luger, 
træpaneler; tog: luger, hjørner 
i godsvognen) 

• Beholder forurenet af en 1 tidligere transport 
– rester fra forurenede varer: 

Utilstrækkelig rengøring – 
manglende kontrol fra personalets 
side 

Lastet fragt: for lang transporttid 
(pram/godsvogn). 

G: 
Alvorlighedsgra
d D: 
Opdagelsessan
dsynlighed 

God lagerpraksis. 

Rengøring og om nødvendigt pesticidbehandling af 
håndteringsudstyret. 

Specifikationer til transportørerne med krav om at undgå bestemte 
beholdere. 

Kontrol af beholderen: visuel kontrol, lugt, dokumenttjek – Få bekræftet, 
at den godkendelsesansvarlige har udført denne kontrol. 
Specifikationer til transportørerne med krav om, at køretøjerne skal 
være rene. 
Rengøring af køretøjer udført af lagervirksomheden. 

Bevidstgør medarbejderne (silopersonale, chauffører) mht. 
renlighed og rengøring af køretøjer. 

Bevidstgør transportørerne mht. transporttider – forebyggende 
behandling af partiet. 
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TILLÆG 7 

AKRONYMER OG FORKORTELSER 

- AFNOR (Association française de normalisation/det franske standardiseringsråd) 
- AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments/det franske 

fødevaresikkerhedsagentur): Agenturet blev oprettet ved lov nr. 98-535 af 1. juli 1998, jf. 
EFT af 2.7.1998, og er navnlig ansvarligt for at vurdere de sundheds- og ernæringsmæssige 
risici, der kan berøre fødevarer til mennesker eller foder til dyr, herunder vand bestemt til 
konsum. 

- ARVALIS-Institut du végétal/det franske planteinstitut Teknisk center for forskning og 
udvikling inden for kornproduktion i Frankrig, en sammenslutning af ITCF (se nedenfor) og 
AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs/den franske majsproducentforening). 

- CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains/teknisk center 
for oliefrøafgrøder) Teknisk center for forskning og udvikling inden for oliefrøproduktion i 
Frankrig. 

- COCERAL (Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, 
huiles et graisses et agrofournitures (udvalget for handel med korn og foderstoffer, 
olieholdige frø, olivenolie og fedtstoffer i EU)) 

- Codex Alimentarius Codex Alimentarius-kommissionen er et fællesudvalg for FAO (FN's 
fødevare- og landbrugsorganisation) og WHO (verdenssundhedsorganisationen), der har til 
formål at beskytte forbrugersikkerheden ved at udarbejde standarder og sørge for, at der 
anvendes fair praksisser i handlen med fødevarer. Disse standarder bruges som reference 
af verdenshandelsorganisationen (WTO) ved vurderingen af, hvorvidt nationale forskrifter og 
deres anvendelse udgør en uforholdsmæssigt stor hindring. 

- Coop de France - Métiers du Grain (det franske landbrugskooperativ for opsamling, 
levering og forarbejdning) 

- COPA-COGECA (europæiske landbrugere og europæiske landbrugskooperativer) 
- FNA (Fédération du Négoce Agricole/den franske landbrugsforening) 
- ISO (Den Internationale Standardiseringsorganisation) 
- ITCF (Institut Technique des Céréales et des Fourrages/det franske institut for korn og foder) 
- ONIGC (Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures/det nationale 

branchekontor for afgrøder) 
- ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux/national 

brancheorganisation for oliefrø) 
- SYNACOMEX (Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales (nationalt forbund 

for international handel med korn)) 
- UNIP (Union Nationale Interprofessionnelle des Plantes Riches en Protéines /nationalt 

brancheforbund for proteinafgrøder) 
- UNISTOCK (European Association of Professional Portside Storekeepers for Agribulk 

Commodities within the European Union (den europæiske sammenslutning af 
havnevirksomheder i EU, der oplagrer landbrugsvarer i bulk)
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HENVISNINGER TIL LOVE OG REGLER 
Henvisninger til europæiske lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige 

dokumenter 

Lovgivning om fødevare- og foderstofhygiejne 
> Rådets forordning (EØF) nr. 315/93, af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for 

forurenende stoffer i levnedsmidler. 
> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. Maj 2001 

2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse 
transmissible spongiforme encephalopatier. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. Januar 2002 
2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om 
fødevarehygiejne. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004, om offentlig 
kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt 
dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til 
foderstofhygiejne. 

> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede 
krav til og procedurer for lastning og losning af bulkskibe. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om 
markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens 
direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 
96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF. 

> Forordning (EF) nr. 1774/2002 om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1069/2009 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, 
som ikke er bestemt til konsum. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, 
X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og 
analysemetoder til offentlig kontrol af foder. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 709/2014 af 20. juni 2014 om ændring af forordning (EF) 
nr. 152/2009 for så vidt angår bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede 
biphenyler. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 225/2012 af 15. marts 2012 om ændring af bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår godkendelse 
af virksomheder, der til foderbrug markedsfører produkter fremstillet af vegetabilske olier og 
blandede fedtstoffer og for så vidt angår de særlige krav vedrørende fremstilling, opbevaring, 
transport og dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens 
direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 
2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004. 

> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2011 af 23. august 2011 om 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31993R0315
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0999&qid=1412345982257&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1412605606955&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0882R(01):DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32005R0183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:013:0009:0020:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009R0767
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1437984861220&uri=CELEX:32002R1774
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.237.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32009R0152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0709
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32012R0225
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011R0844
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godkendelse af den kontrol forud for eksport, som Canada foretager af hvede og hvedemel 
vedrørende forekomst af ochratoksin A. 

> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige 
importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter 
ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning 
(EU) nr. 284/2012. 

> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver. 

> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om 
modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe – Erklæring fra Kommissionen. 

> Kommissionens direktiv 96/3/Euratom, ECSC, EF af 26. januar 1996 om fritagelse af 
bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets 
direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 af 28. maj 2014 om fritagelse af transport 
af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004. 

> Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne. 
> Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004 om ændring af direktiv 96/3/EF om 

fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i 
Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne. 

Forurenende stoffer i fødevarer 
> Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af 

grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer [navnlig tungmetaller og 
mykotoksiner]. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1006 af 25. juni 2015 om ændring af forordning 
(EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for uorganisk arsen i fødevarer. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 165/2010 af 26. februar 2010 om ændring af forordning 
(EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i 
fødevarer, for så vidt angår aflatoksiner. 

> Kommissionens henstilling nr. 2006/583/EF af 17. august 2006 om forebyggelse og reduktion 
af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og 
analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer. 

> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om 
bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og 
analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-
MCPD og polycykliske aromatiske hydrocarboner i fødevarer. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 589/2014 af 2. juni 2014 om prøveudtagnings- og 
analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-
dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og om ophævelse af forordning (EU) nr. 252/2012. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 1882/2006 af 19. december 2006 om prøveudtagnings- 
og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af nitrat i visse fødevarer. 

Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 
> Kommissionens forordning (EU) nr. 278/2012 af 28. marts 2012 om ændring af forordning 

(EF) 
nr. 152/2009 for så vidt angår bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede 
biphenyler. 

> Kommissionens forordning (EU) nr. 574/2011 af 16. juni 2011 om ændring af bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2002/32/EF for så vidt angår 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32012R0996
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32000L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:31996L0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0579
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0043&qid=1412600688154&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32004L0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1881&qid=1412605947626&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32010R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32006H0583
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32006R0401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32003R2160
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02007R0333-20120901
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0589
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32006R1882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32012R0278
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0574&qid=1412348349010&from=DA
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maksimalgrænseværdierne 
for nitrit, melamin, Ambrosia spp., om overslæb af visse coccidiostatika og histomonostatika 
og om konsolidering af direktivets bilag I og II. 

> Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i 
foderstoffer. 

> Kommissionens henstilling 2006/576 af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, 
zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug. 

Pesticidrester 
> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om 

maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og 
foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2008 af 18. marts 2008 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et 
bilag VII med en liste over aktivstof/produkt-kombinationer, der er omfattet af en dispensation 
vedrørende behandling efter høst med fumigeringsmidler. 

> Kommissionens forordning (EF) nr. 149/2008 af 29. januar 2008 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af 
bilag II, III og IV med maksimalgrænseværdier for produkterne i forordningens bilag I.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02002L0032-20131227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32006H0576
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32005R0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32008R0260
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149&qid=1412347139883&from=DA
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TRANSPORT: 

Procedurer for rengøring og produktklassificering 

Dette tillæg definerer en procedure for klassificering af bulkprodukter, der transporteres ad 
landevejen, søvejen eller flodvejen, baseret på de risikoniveauer, som produkterne indebærer for 
den efterfølgende last. 

Tillægget definerer også den påkrævede rengøring alt efter arten af den forrige last og beskriver 
proceduren for omallokering og validering af beholdere, der har transporteret højrisikoprodukter i 
den forrige last. 

Med udgangspunkt i disse definitioner kan driftslederen: 
■ tjekke risikokategorien for produkterne i den forrige last, og 
■ sikre, at der anvendes egnede rengørings- og/eller vaske- og/eller 

desinfektionsprocedurer med henblik på at reducere forureningsrisikoen til et acceptabelt 
niveau. 

Pakkede og/eller emballerede produkter kan transporteres i henhold til gældende regler. 

1. Definition af de forskellige rengøringsniveauer 

Niveau A: Tørrengøring Anvendelse: 

Ved transport af tørre, "neutrale" varer alene kan tørrengøring være tilstrækkeligt og fordelagtigt 
både praktisk og mikrobiologisk. 

Den overordnede rengøringsprocedure er som følger: 

1. Rengør transportmidlet ved støvsugning, gennemblæsning eller fejning. 
2. Manuel rengøring af steder, der er vanskeligt tilgængelige. 
3. Hvis der sidder rester tilbage efter tørrengøringen, suppleres med 
vådrengøring. 

Hvis der fortsat sidder rester tilbage efter hurtig tørring, vådrengøres lokalt. 

BAGGRUND 

Ved tørrengøring foretrækkes støvsugning, da spredning af støv og snavs derved forhindres. 

Niveau B: Rengøring med rent vand 

Anvendelse: 

Efter transport af produkter, der er omfattet af rengøringsniveau B, bør der altid foretages 
vådrengøring inden den næste transport af foderstoffer. 

Virksomheder, der udfører transport ved brug af bulktanke, bør foretage vådrengøring af tankene 
mindst én gang i kvartalet, medmindre det kan godtgøres, at der ikke er nogen rester i dem. 

Det er nødvendigt at rengøre med vand efter transport af f.eks. fugtige eller klæbrige stoffer eller 
potentielt skadelige kemikalier. 

Den overordnede rengøringsprocedure er som følger: 

1. Fjern så mange rester fra forrige last som muligt ved så tør rengøring som 
muligt. 
2. Skyl med koldt (eller om nødvendigt varmt) vand, og foretag manuel rengøring 

af steder, der er vanskeligt tilgængelige. 
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3. Manuel rengøring. 
4. Højtryksrengøring med vand. 
5. Sørg for hurtig tørring ved brug af ventilations- eller varmlufttørring. 

Baggrund 
Åbne køretøjer rengøres bedst ved brug af en højtryksrenser med flad dyse og et tryk på mindst 
25 bar, gerne højere. Hvis der skal fjernes kemiske stoffer (f.eks. kunstgødning), bør der 
anvendes varmt vand med en temperatur på mindst 60 °C, så de kemiske stoffer opløses lettere. 
Steder, der er vanskeligt tilgængelige, bør om nødvendigt rengøres separat med yderligere 
redskaber som f.eks. børster. Det er vigtigt, at vandet kan drænes. _______________________  

Niveau C: Rengøring med vand + 

rengøringsmiddel Anvendelse: 

Ved en protein- eller fedtholdig last er det nødvendigt at bruge rengøringsmiddel. 

Den overordnede rengøringsprocedure er som følger: 

1. Fjern så mange rester fra forrige last som muligt ved så tør rengøring som 
muligt. 

2. Skyl med varmt vand (maks. 60 °C), og foretag manuel rengøring af vanskeligt 
tilgængelige steder. 

3. Brug et skum- eller gelrengøringsmiddel, hvis der er tale om tipvogne eller 
åbne godsvogne, eller spul med et CIP-rengøringsmiddel ved 80 °C, hvis der 
er tale om rengøring af en tank (CIP = Cleaning In Place (rengøring på 
stedet)). 

4. Skyl med varmt vand (ca. 60 °C). 
5. Sørg om nødvendigt for hurtig tørring ved brug af ventilations- eller 

varmlufttørring. 

Baggrund: 
Fedtstofferne fjernes bedst ved en høj vandtemperatur. Den må dog ikke være over 60 °C, da 
proteinet ellers kan koagulere og klæbe til fladerne. Til fjernelse af protein og fedtstoffer 
anbefales det at anvende et mellemkraftigt til kraftigt alkalisk rengøringsmiddel; dosér som 
beskrevet af producenten. 
I åbne systemer er det bedst at anvende et skumdannende affedtningsmiddel. Ved tankrengøring 
med spraykugler må der ikke anvendes skumdannende midler. Her er det bedre at anvende et 
CIP-middel (jf. ovenfor) ved høje temperaturer. I særlige tilfælde, f.eks. ved fjernelse af kalk, 
anbefales det at anvende et syrebaseret middel. 

Rengørings- og desinfektionsmidler skal være egnede til formålet. De må heller ikke udgøre en 
sikkerhedsrisiko for de fødevarer eller foderstoffer, der fragtes i det pågældende transportmiddel. 
Rester fra rengørings- og desinfektionsmidler skal holdes på så lavt et niveau som muligt. 

Niveau D: Rengøringsniveau D (rengøring med vand og rengøringsmiddel samt desinfektion) 

Anvendelse: 

Efter transport af produkter, der er omfattet af rengøringsniveau D, bør der altid foretages 

rengøring og desinfektion inden den næste lastning af foderstoffer eller fødevarer i løs vægt. Det 

er kun nødvendigt at desinficere, hvis den eller de forrige ladninger har været mikrobiologisk 

uacceptable (synlige tegn på forrådnelse), eller hvis man ved, at de er forurenet med 

sygdomsgivende mikroorganismer, f.eks. salmonella. 
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Den overordnede rengøringsprocedure er som følger: 
1. Rengøring i henhold til niveau A, B eller C 
2. Desinfektion med et godkendt desinfektionsmiddel (godkendt til anvendelse i 

fødevareindustrien) i en forskriftsmæssig dosering som angivet i 
brugsanvisningen. 

3. Vådvask om nødvendigt 
4. Sørg om nødvendigt for tørring ved brug af ventilations- eller varmlufttørring. 

Det anbefales, at operatørerne finder nærmere vejledning i eksisterende databaser eller lister, 
der viser det relevante rengøringsniveau for mange produkter (f.eks. IDTF-databasen, der kan 
tilgås på http://icrt-idtf.com/en/links.php ). 

Baggrund: 
Andre former for desinfektion (f.eks. tørdesinfektion) må kun anvendes, hvis virkningen er 
dokumenteret. 

Der kan skelnes mellem desinfektionsmidler, der er testet for bakterie- og svampedræbende 
virkning, og desinfektionsmidler, der er testet for bakterie-, svampe- og virusdræbende virkning. 
Sidstnævnte må kun anvendes i husdyrsektoren. For transportmidler, der anvendes til fragt af 
fødevarer og foderstoffer, er brug af desinfektionsmidler, der er godkendt til anvendelse i 
fødevareindustrien, den eneste anden mulighed. 

Et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel med aktivt chlor kan kun anvendes på glatte 
flader, der er lette at rengøre, f.eks. rustfrit stål. 

I alle andre tilfælde er det bedst at rengøre først og desinficere bagefter, hvor det ved 
desinficering af åbne køretøjer anbefales at benytte desinfektionsmidler med aktivt klor. I nogle 
tilfælde frarådes det at bruge klorholdige midler, f.eks. til materialer, der let korroderer, eller efter 
rengøring med et syreholdigt middel, da kombinationen af syre og klor danner giftige klorgasser. 
Her kan man i stedet anvende kvaternære ammoniumforbindelser, undtagen ved 
spraykuglerengøring af tanke på grund af skumdannelsen. Fordelen ved kvaternære 
ammoniumforbindelser er, at de sidder bedre fast og derfor virker længere. Ulempen er, at de er 
vanskeligere at fjerne. 

Ved rengøring af lukkede tanke kan man overveje at anvende eddikesyre. Fordelen er, at 
eddikesyre aktiveres i mindre grad af rester, end aktivt klor gør. Eddikesyres gennemtrængende 
lugt og beskadigelse af gummi er en ulempe. Desinfektionsmidler skal sidde i mindst fem minutter 
for at virke. 

Fødevareindustrien foreskriver, at der skal foretages skylning efter desinfektion. For at undgå den 
risiko, der er forbundet med restkoncentrationer, anbefales det, at denne regel også finder 
anvendelse på transportkøretøjer, medmindre det kan godtgøres, at eventuelle 
restkoncentrationer ikke udgør en risiko. I nogle tilfælde kan det føre til udvikling af overlevende 
bakterier, når man fjerner desinfektionsmidlet, hvis overfladen er våd i for lang tid. 

Efter rengøring af ladninger, der indeholder animalsk protein, kan man kontrollere for rester af 
animalske proteinbestanddele i foderstofferne i henhold til de procedurer for mikroskopiscreening, 
der er fastlagt i lovgivningen. 

Der udføres yderligere kontroller for at vurdere den anvendte rengørings- og/eller 
desinfektionsmetodes effektivitet. For at vurdere rengøringens effektivitet kan man udføre en 
ATP-måling (adenosintrifosfat). ATP findes i alle dyre- og planteceller og kan derfor bruges som 
indikator for omfanget af biologisk forurening på en flade. Selve ATP-målingen er meget let at 
udføre og viser resultatet inden for få minutter. Ved de fleste typer kemikalietransport er det som 
regel ikke relevant at måle ATP. Ved kontrol af en anvendt desinfektionsmetodes effektivitet kan 
der benyttes agaraftryk for at bestemme antallet af overlevende mikroorganismer. Ved agaraftryk 
går der en dag, før resultaterne er klar, hvilket betyder, at eventuelle nødvendige justeringer af 

http://icrt-idtf.com/en/links.php
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desinfektionsmetoden først kan foretages efterfølgende. 

Der kan benyttes mere avancerede metoder til at kontrollere for restkoncentrationer af kemiske 

stoffer og pesticider, f.eks. HPLC og massespektrometri (MS). __________________________  

2. Anvisninger vedrørende transportrækkefølge, rengøring og desinfektion 
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Regler for rengøring og desinfektion baseret på forrige last 

     

Anvisninger vedrørende transportrækkefølge, rengøring og desinfektion 
 

Forrige last Efterfølgende last 
Rengørings- 

niveau 

Produktbeskrivelse Bulklastrummets 
tilstand 

Foderstoffer eller 
fødevarer 

Foder til 
æglæggende 
fjerkræ 

Forbudt last Højrisikomaterialer Ikke relevant Ikke tilladt. 

Rengøringsmet
ode godkendt 

af den 
kompetente 

myndighed eller 
inspektion ved 

den 
kompetente 
myndighed 

"(Produkter, der 
indeholder) visse 

animalske produkter", 
jf. forordning (EF) 
nr. 999/2001 (*) 

Ikke relevant 

Foder til drøvtyggere. 

Kravene vedrørende frigivelse af 
transportmidler til fragt af foder er 

fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001 
og af den kompetente myndighed 

Rengøringsmet
ode godkendt 

af den 
kompetente 

myndighed eller 
inspektion ved 

den 
kompetente 
myndighed 

"(Produkter, der 
indeholder) visse 

animalske produkter", 
jf. forordning (EF) 
nr. 999/2001 (*) 

 
Foder til andre dyr end drøvtyggere 

Efter losning A 

Restkoncentrationer 
efter tørrengøring 

B 

Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand 

C 

D Mikrobiologisk 
forurenede materialer 

(f.eks. salmonella) eller 
synlige tegn på 

forrådnelse (f.eks. 
unormal lugt) 

Efter losning A+D 

Restkoncentrationer 
efter tørrengøring 

B+D 

Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand 

C+D 

C Materiale, der udgør 
en fysisk og/eller 

kemisk risiko, og som 
er uopløseligt eller kun 
delvist opløseligt i vand 

Last, der indeholder 
protein eller fedtstoffer 

Efter losning C 

Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand og 
rengøringsmiddel 

Supplerende rengøring, indtil 
restkoncentrationerne (lugten) er 

fjernet 

B Materiale, der udgør 
en fysisk og/eller 

kemisk risiko 

Efter losning B 

Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand 

C 

A Neutrale materialer Efter losning A 

Restkoncentrationer 
efter tørrengøring 

B 
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(*) Ved "(Produkter, der indeholder) visse animalske produkter", jf. forordning (EF) 
nr. 999/2001, forstås: 

> Forarbejdet animalsk protein (jf. forordning (EF) nr. 1069/2009 som ændret og forordning 
(EU) nr. 142/2011 som ændret) 

> Blodprodukter 
> Hydrolyserede proteiner 
> Dicalcium- og tricalciumphosphat (af animalsk oprindelse) 
> Gelatine fra drøvtyggere 
> Foderstoffer, der indeholder disse animalske produkter 

Dette omfatter ikke nedstående produkter (hvis de er klassificeret som forarbejdede kategori 3-
materialer): 

> Mælk og produkter baseret på mælk og colostrum 
> Colostrum 
> Æg og ægprodukter 
> Hydrolyserede proteiner af dele af andre dyr end drøvtyggere eller af huder og skind af 

drøvtyggere (det hydrolyserede protein skal være fremstillet i en virksomhed eller på et 
anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 som 
ændret, ved brug af en metode, der mindst overholder standarderne i afsnit 5, 
underafsnit D, i forordning (EU) nr. 142/2011 som ændret (hydrolyseret protein af 
drøvtyggere skal have en molekylvægt på mindre end 10 000 dalton) 

> Gelatine fra andre dyr end drøvtyggere 
> Kollagen 

Definition af forarbejdet animalsk protein i henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 142/2011 som 
ændret: 

Animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, som er behandlet i 
overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1 (herunder blodmel og fiskemel), således at de 
er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, 
herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller 
jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, 
produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter, centrifuge- eller separatorslam, gelatine, 
hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, herunder æggeskaller, 
tricalciumphosphat eller kollagen. 

Generelt skal driftslederne opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 
2001, som ændret, om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af 
visse transmissible spongiforme encephalopatier. 

(**) De anførte rengøringsanvisninger gælder kun, hvis producenten kan påvise, at det endelige 
foder ikke overskrider standarderne for samlet overslæb (overslæb fra fabrikken, herunder 

  
Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand 

C 

Foderblandinger og 
premix-produkter med 

nicarbazin og 
foderlægemidler med 

sulfapræparater 

Efter losning A A** 

Restkoncentrationer 
efter tørrengøring 

B B** 

Restkoncentrationer 
(lugt) efter rengøring 

med vand 

C C** 

     

Rengøringsniveau 
 

A. Tørrengøring C. Rengøring med vand + 

rengøringsmiddel 

 

B. Rengøring med vand D. Desinfektion efter udførelse af 

rengøringsniveau A, B eller C 
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overslæb under transport). Hvad angår overslæb af nicarbazin/sulfapræparater under transport, 
kan man gå ud fra en andel på 0,03 %, hvis der benyttes en bulktank, hvor rummene er tryksat 
under losning. Hvis en driftsleder ikke kan påvise, at det endelige foder ikke overskrider 
standarderne for samlet overslæb, skal der benyttes en meget gennemgribende og streng 
rengøringsprocedure. Det skal dokumenteres klart og tydeligt, hvordan overslæb kontrolleres 
(f.eks. ved brug af skylning).
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3. Klassificering af produkter, der 

transporteres i løs vægt Generelle principper 

Alle produkter, der transporteres, skal klassificeres ud fra risikotype og risikoomfang. 
Transportforholdene og rengøringssekvenserne skal tilpasses det pågældende risikoniveau. Hvis 
der er tale om LR1-produkter, må lastrummet ikke benyttes, før de påkrævede 
rengøringsprocedurer er gennemført på grundlag af den risikoanalyse, som virksomheden har 
udført. 

Kategori LR1 – højrisikoprodukter 
Ikkeudtømmende liste (f.eks., ikke begrænset til) 

 

Kategori LR2 – mikrobiologisk forurenede produkter 
Ikkeudtømmende liste (f.eks., ikke begrænset til) 

 

Kategori LR3 – produkter, der udgør en kemisk og/eller fysisk risiko 
Ikkeudtømmende liste (f.eks., ikke begrænset til) 

 

Produkttype Eksempler 
Animalsk fæces Gylle, gødning, ekskrementer osv. 

Andet (uorganiske stoffer) 
Asbest, asfalt, gas, petroleum, mineralsk ler anvendt til 
dekontaminering, petroleumskoks, mineralolier, radioaktivt 
materiale, aktivt kul. Toksiske iltningsmidler, metalflis og 
metaldrejespåner (ikke affedtede, ikke vaskede og ikke tørrede) 

Andet (organiske stoffer) Husholdningsaffald, ubehandlede madrester, spildevandsslam, 
uemballerede afgrøder, der er behandlet med toksiske stoffer 

Produkter af animalsk oprindelse, 
der er forbudt i foderstoffer til 
produktionsdyr14 

Behandlede og ubehandlede materialer fra kategori 1 eller 2 (se 
forordning (EF) nr. 1069/2009 

 

Produkttype Eksempler 
Andet (uorganiske stoffer) Snavset glas osv. 
Andet (organiske stoffer) Organisk kompost, organisk gødning, materiale, der er 

forurenet med salmonella eller andre patogener, materialer 
med synlige tegn på forringelse osv. 

Produkter af animalsk oprindelse, 
der er tilladt til brug i foderstoffer til 
produktionsdyr, undtagen 
mejeriprodukter og ægprodukter 

Animalske og marine fedtstoffer og olier osv. 

 

Produkttype Eksempler 
Kunstgødning og flydende 
mineraler 

Nitrogenopløsninger osv. 

Jordholdige produkter Grøn kompost, havejord, jordkompost, hedejord 

Tilsætningsstoffer Alle tilsætningsstoffer på den EU-godkendte liste 
(ved bulktransport i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 som 
ændret) 

Fast brændbar mineralolie Antracitkul, bituminøse kul, fede kul, koks osv. 
14 
Klassificeringen af produkter af animalsk oprindelse, der er forbudt i foderstoffer til produktionsdyr (C1 eller C2) alt efter national lovgivning 
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Kategori LR4 – neutrale produkter 
Ikkeudtømmende liste (f.eks., ikke begrænset til) 

 

 

Andre stoffer/produkter (uorganiske) Bygnings- og nedrivningsaffald, diverse kemiske produkter, rent 
glas, metalflis og metaldrejespåner, rester (kobber, messing, 
aluminium) osv. 

Andre stoffer/produkter (organiske) 
Diverse organiske stoffer (alkoholer, syrer, voks, vegetabilsk og 
hydrogeneret olie og fedt, fedtsyreestere, druederivater, hvid 
mineralolie, sure olier og fedtsyredestillater osv.) 

 

Produkttype Eksempler 
Produkter eller råmaterialer bestemt 
til konsum 

Produkter eller råmaterialer til konsum, f.eks. korn, oliefrø, 
proteinafgrøder og biprodukter heraf 

Råmaterialer bestemt til produktion 
af foder og foder af mineralsk eller 
vegetabilsk oprindelse 

Produkter eller råmaterialer til foder, f.eks. korn, oliefrø, 
proteinafgrøder og biprodukter heraf, sukkerroepulp, lucerne osv. 
Natriumchlorid (salt) 
Foder 

Råmaterialer af animalsk oprindelse 
bestemt til fremstilling af foder til 
produktionsdyr og fødevarer, der 
indeholder disse råmaterialer 

Mælk og mejeriprodukter, ægprodukter osv. 

Foder, der indeholder animalsk 
protein (undtagen mejeriprodukter og 
ægprodukter) 

Foder med fiskemel, dibasisk calciumphosphat, tribasisk 
calciumphosphat af animalsk oprindelse og blodprodukter af 
andre dyr end drøvtyggere, hvis den efterfølgende last består af 
foder til andre dyr end drøvtyggere (jf. forordning (EF) 
nr. 999/2001 som ændret) 

Kunstgødning og faste mineraler Ammoniumsulfat, kaliumsulfat, urea, calcium osv. 

Pakkede og/eller emballerede 
produkter 

Emballerede landbrugsprodukter, paller, storsække, 
tilsætningsstoffer i fast/tør form osv. 

Jordholdige produkter Tørvemuld, havekompost/havejord (behandlet med 
kunstgødning) 

Mineraler Granit, minesten osv. 
Andre stoffer/produkter (organiske) Diverse silikater, grus, småsten, klinker, syntetiske materialer, 

mørtel, cement, gips, ethanol, vermiculit, talkum, bark, græsser, 
høvlspåner, kaffeskaller, papir(affald) osv. 

4. Anbefalet rengørings- og desinfektionsniveau baseret på transportrækkefølge 
 

 

Produkter i forrige last (N-1) Produkter, der skal lastes 
(N)     

 
Højrisikoprodukter Ikke relevant Transport ikke godkendt 

(medmindre procedure E 
anvendes)  Mikrobiologisk forurenede 

produkter (f.eks. 
salmonella, forrådnelse 
osv.) 

Rengøring efter losning A+D 
Restkoncentrationer efter 
tørrengøring 

B+D 

Restkoncentrationer (lugt) 
efter rengøring med vand 

C+D 

 Produkter, der udgør en 
fysisk eller kemisk risiko 

Rengøring efter losning B 

Restkoncentrationer (lugt) 
efter rengøring med vand 

C 
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Særlig retspraksis ved transport af animalske produkter: 
Uanset hvilken kategori produkterne tilhører (LR1, LR2, LR3 eller LR4), er det vigtigt at sikre, at 
transporten overholder reglerne i ovenstående tabel samt de nationale og europæiske regler, der 
gælder specifikt for transport af disse produkter (jf. navnlig forordning (EF) nr. 1774/2002 som 
ændret og forordning (EF) nr. 999/2001).
Processens art (mekanisk, termisk): 
• Mekanisk. 

Personale (rolle, kvalifikationer): 
• Samme personale som ved modtagelsen (logistik, tidsregistrering). 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 
Ingen adskillelse af afgrøder og urenheder på dette stadie. 
Produktets vandindhold er relevant. 
Vandprocenten henviser til vandindholdet i afgrøderne. 
For eksempel: ** Majs: 22-45 % (ca. 35 % alt efter region) 

* Raps: > 11 % 
* Hvede: > 16 % 
* Ærter: > 16 % 

Omgivende miljø (temperaturforhold): 
• Omgivende betingelser. 

Udstyr (placering i siloanlægget, karakteristika): 

• Håndtering (læssemaskine, kædetransportør, båndtransportør, snegletransportør). 

• Siloer/opbevaring på gulv. 

Kontroltyper på dette stadie: 

• Startdato. 

• Slutdato (tid, FIFO). 

• Alle anvendte kontrolprocedurer skal valideres for at sikre, at de er effektive 

Processens art (mekanisk, termisk): 

• Mekanisk (forrensning). 

• Termisk (tørring). 

Personale (rolle, kvalifikationer): 
• Personale, der er uddannet inden for tørring. 

Indkommende og udgående produkter (afgrøder, urenheder): 
• Indkommende produkter: varer, der har et vandindhold, der ligger over standarden, og kan 

give opbevaringsproblemer (afgrøder med et gennemsnitligt vandindhold på 35 % + 
urenheder). 

• Udgående produkter: 
- Fra forrensning: urenheder + rensede afgrøder. 
- Fra tørreudstyret: rensede tørre afgrøder. 

Omgivende miljø (temperaturforhold, hygrometri): 

 
Neutrale produkter Rengøring efter losning A 

  
Restkoncentrationer efter 
tørrengøring 

B 

  
Restkoncentrationer (lugt) 
efter rengøring med vand 

C 

 



150/141 
Coceral/Cogeca/Unistock 
Opdateret version 2.2 – juli 2015 

 

 

• Høj lufttemperatur (70-130 °C) og hygrometri (60-90 %). 

Udstyr (placering i siloanlægget, karakteristika): 

• Grovrenser (fjerner store urenheder). 

• Integreret eller udvendig tørreenhed i siloanlægget, én eller flere etager. 

• Silo, tørreenhed, ventilatorer. 

• Håndtering (kopelevator, kædetransportør, båndtransportør, snegletransportør osv.). 

Kontroltyper på dette stadie: 

• Kontrol af afgrødernes vandindhold. 

• Kontrol af afgrødernes og luftens temperatur. 

• Temperaturføler. 

Kontroltyper på dette stadie: 

• Termometermålinger. 

• Fugtmåling om muligt (ved stigende temperatur). 

• Visuel kontrol, kontrol af lugt. 

• Alle anvendte kontrolprocedurer skal valideres for at sikre, at de er effektive 

• Pesticidudstyr. 

Kontroltyper på dette stadie: 

• Prøveudtagning. 

• Visuel kontrol. 

• Kredsløbsvægt. 

• Silo eller tragtbeholder, sorteringsmaskine, rense- og separeringsmaskine, pumper. 

Kontroltyper på dette stadie: 

• Prøveudtagning. 

• Specifikke analyser i henhold til kontrakten. 


