H22 - HACCP på bedriften
Ved brug af tilsætningsstoffer eller forblandinger skal bedriften
være HACCP-registreret ved Fødestyrelsen.

Der kræves HACCPregistrering, hvis du
benytter følgende:

1. Hvad er HACCP
• HACCP står for ”Hazard analysis and critical control points”
• I praksis betyder HACCP, at der skal være et
kvalitetsstyringssystem i form af risikoanalyse og arbejdsplan, der
fortæller, hvilke risici der er forbundet med processen, samt
hvordan disse risici håndteres.

• Tilsætningsstoffer i ren
form (f.eks. myresyre,
lysin og
mælkesyrebakterier).
• Forblandinger (f.eks.
flydende naturligt Evitamin, flydende

2. HACCP-registrering hvornår og hvordan
• Der er krav om HACCP-registrering på bedrifter, hvor der anvendes
tilsætningsstoffer eller forblandinger i ren form f.eks. myresyre eller
mælkesyrebakterier.
• Registrering af HACCP på landbrugsindberetning.dk. under ”foder
og fødevarer”.
• Det koster ca. 1.000 kr. pr. år (2018). Eventuelle kontrolbesøg
koster ikke noget.
• Gem udskrift af skærmbillede/skærmprint som dokumentation for,
at denne registrering er foretaget.

mineraler).

Der kræves ikke
HACCP-registrering,
hvis du benytter
følgende:
• Fodermidler (f.eks.
korn, sojaskrå, fedt,
fodersalt, foderkridt,

3. Krav om risikoanalyse og arbejdsplan ved brug af
tilsætningsstoffer eller forblandinger
• Der skal udarbejdes en skriftlig risikovurdering og en skriftlig
arbejdsplan for hvert enkelt tilsætningsstof eller forblanding.
• Risikovurderingen skal omfatte følgende procestrin i
foderproduktionen: Varemodtagelse, opbevaring, dosering,
opblanding og udfodring.
• Arbejdsplanen skal beskrive de arbejdsgange, der udføres for at
minimere risikoen i hvert enkelt procestrin, samt hvor ofte de
udføres.
• Brug en skabelon, se under punkt 4, eller få hjælp fra din rådgiver.
• Noter forbrug og afvigelser f.eks. i en kalender, så det til enhver tid
kan dokumenteres, at arbejdsplanen er overholdt.

monocalciumfosfat og
glaubersalt).
• Fuldfoder (f.eks.
færdigfoder til
fravænnede grise).
• Tilskudsfoder (f.eks.
tilskudsfoder til
slagtesvin).
• Mineralske
foderblandinger (skal
indeholde mindst 40
pct. råaske).
• Produkter registreret
som tilskudsfoder

4. Eksempler på risikoanalyser og arbejdsplaner

(f.eks. drikkejern til

• SEGES har udarbejdet eksempler på risikoanalyser og
arbejdsplaner for flere hyppigt anvendte tilsætningsstoffer og
forblandinger.
• Disse findes på: landbrugsinfo.dk > Tværfaglige
emner>Fødevaresikkerhed> Branchekode
• Der findes også skabeloner, så der kan laves individuelt tilpassede
risikoanalyser og arbejdsplaner.

pattegrise og flere
syreprodukter til
vådfoder). Det skal klart
fremgå af produktets
emballage, at det er et
tilskudsfoder.
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