H21 - GMP på bedriften
Nedenfor findes udsnit fra branchekoden ”Vejledning for god
produktionspraksis i primærproduktionen”, også kaldet
GMP. Alle bedrifter skal leve op til disse krav.
1. Indkøb af foder (KO-krav 2.31)
• Der må kun indkøbes foder og råvarer fra godkendte eller
registrerede virksomheder eller landbrug.
2. Varemodtagelse skal sikre sporbarhed og omfatte
følgende (KO-krav 2.31)
• At der findes et batch- eller partinummer og leverandørnavn.
• At varen er den korrekte og i den ønskede kvalitet.
• At mineralske foderblandinger, tilskudsfoder, færdigfoder og
andre produkter er i overensstemmelse med mærkningssedler
og/eller følgesedler.
• At varen er leveret i den ønskede silo.
• At dokumentation gemmes i fem år, og skal kunne fremvises
ved anmodning fra myndighederne.

Branchekoden (GMP) kan
downloades via landbrugsinfo.dk
>Tværfaglige
emner>Fødevaresikkerhed
branchekode. Der skal findes et
eksemplar af branchekoden på
bedriften. På samme

3. Opbevaring af foder og råvarer (KO-krav 2.15)

hjemmeside findes flere

• Foder og råvarer må ikke forurenes. Hold gødning, pesticider
og andre uønskede stoffer fysisk adskilt fra foder og råvarer.
• Foder indeholdende tilsætningsstoffer til en specifik
aldersgruppe skal holdes adskilt fra øvrigt foder (gælder f.eks.
foder, der indeholder VetZink).
• Siloer og transportsystemer skal løbende renholdes, så der
ikke sker råd og mugdannelse (lav evt. en rengøringsplan).
• Skadedyrsbekæmpelse skal foretages.
• Hunde- og kattemad med kødbenmel (animalsk protein) må
ikke forefindes i foderlade eller stald (KO krav 2.17).

oplysninger om GMP og HACCP.
Yderligere info findes på
Foedevarestyrelsen.dk

4. Opblanding og udfodring af foder
• Korrekt dosering af råvarer i foderblandingen skal sikres. Vedr.
kontrol af blandesikkerhed henvises til H8.
• Foderblandere og transportudstyr skal renholdes.

En rengøringsplan kan gøre
rengøringsarbejdet i foderladen
mere overskueligt, og
dokumenterer samtidigt

5. Hvad er krydsoverensstemmelse?

renholdelsen af foderladen.

• Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at bedrifter, der
modtager direkte støtte, skal overholde en række krav til miljø,
sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand for at få
udbetalt sin støtte/sit tilskud uden nedsættelse.
• Ved overtrædelse af KO-reglerne kan sanktionen være træk i
hektar-tilskuddet.
• Flere informationer omkring KO findes på Landbrugsstyrelsens
hjemmeside: lbst.dk
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