
Information om Fødevarestyrelsens kontrol og retssikkerhed

Klagevejledning

Du/virksomheden kan inden 14 dage bede om en skriftlig begrundelse for afgørelsen.

Du/virksomheden kan endvidere klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra

modtagelsen af kontrolrapporten.

Hvis du/virksomheden ønsker at klage, skal du/virksomheden gøre det skriftligt, enten digitalt via

Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen,

Stationsparken 31, 2600 Glostrup.

Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som modtages efter fristens udløb, vil

normalt ikke blive behandlet.

Fødevarestyrelsens tilsynsførende kontrollerer eller

udtager prøver som led i den regelmæssige kontrol,

med mindre der står andet på kontrolrapporten.

Kontrollen er som udgangspunkt ikke anmeldt i

forvejen, fordi reglerne kræver uanmeldt kontrol.

Ret til bistand

Den, som kontrollen retter sig mod, kan lade sig

repræsentere eller bistå af andre under kontrollen.

Hvis det af hensyn til især formålet med kontrollen

eller en effektiv kontrol i øvrigt er nødvendigt, skal

den tilsynsførende dog ikke vente på, at andre

personer tilkaldes, før kontrollen går i gang. Hvis der

ikke ventes på bistanden eller repræsentationen, skal

den tilsynsførende begrunde dette mundtligt.

Den tilsynsførende har ret til at kontrollere

Den tilsynsførende har ret til at komme overalt i

virksomheden, dyrlægepraksis eller på bedriften og

har ret til at udtage prøver vederlagsfrit, undersøge

transportmidler, forsendelser, dokumenter,

elektroniske data og lignende.

Formål med kontrol

Formålet er at kontrollere, at reglerne på foder-,

fødevare- og veterinærområdet bliver overholdt.

Reglerne skal sikre dyr og menneskers sundhed, de

skal sikre forbrugerne sunde og sikre fødevarer, at

foder og fødevarer ikke markedsføres med ukorrekt

eller vildledende mærkning, samt at tilvirkning og

salg af foder og fødevarer foregår hygiejnisk

forsvarligt.

Reglerne medvirker til at sikre foder- og fødevare-

producenter samt forbrugere af fødevarerne rimelige

og ensartede vilkår.

Regler (med evt. senere ændringer)

Anmeldelse af kontrolbesøg

Retssikkerhedsloven § 5, jf. lovbek. nr. 1121 af 2019.

Adgang uden retskendelse

Lov om hold af dyr § 65, jf. lovbek. nr. 38 af 2020.

Dyreværnsloven § 24 a, jf. lovbek. nr. 20 af 2018.

Dyrlægeloven § 33, jf. lovbek. nr. 40 af 2020.

Foderstofloven § 3, jf. lovbek. nr. 1000 af 2018.

Fødevareloven § 53, jf. lovbek. nr. 999 af 2018.

Økologiloven § 19, jf. lovbek. nr. 39 af 2020.

Landbrugsstøtteloven § 4, jf. lovbek. nr. 115 af 2020.

Relevante EU-regler om kontrol

Forordning (EU) 2017/625

om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og

foderlovgivningen, og reglerne for dyresundhed og

dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelses-

midler.

Forordning (EF) 1082/2003

om gennemførelsesbestemmelser til Europa

Parlamentet og Rådets forordning.

Forordning (EF) 1760/2000

for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal

foretages i forbindelse med ordningen for identifikation

og registrering af kvæg.


