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1 INTRODUKTION 

1.1 Generelt  

 

GMP+ Feed Certification scheme blev iværksat og udviklet i 1992 af den 

hollandske foderindustri som svar på forskellige mere eller mindre alvorlige tilfælde 

af forurening af fodermaterialer. Selvom den startede med at være en national 

ordning, har den nu udviklet sig til en international ordning, som styres af GMP+ 

International i samarbejde med forskellige internationale interessenter. 

 

Skønt GMP+ Feed Certification scheme blev skabt ud fra et perspektiv om 

fodersikkerhed, blev den første standard omhandlende foderansvarlighed dog 

udgivet i 2013. Til dette formål blev der udviklet to moduler: GMP+ Feed Safety 

Assurance (indeholdende krav til fodersikkerhed) og GMP+ Feed Responsibility 

Assurance (indeholdende krav til foderansvarlighed).  

 

GMP+ Feed Safety Assurance er et komplet modul, som skal sikre 

fodersikkerheden i alle led af foderkæden. Påviselig sikring af fodersikkerheden 

giver i mange lande og på mange markeder "licens til at sælge", og deltagelse i 

GMP+ FSA scheme kan på en fortrinlig måde gøre dette nemmere. Baseret på 

behovene i praksis er mange komponenter blevet integreret i GMP+ FSA scheme 

såsom krav om kvalitetsstyringssystemet (ISO 9001), HACCP, produktstandarder, 

sporbarhed, overvågning, forudsætningsprogrammer, fokus på foderkæden og 

Early Warning System. 

 

Med etableringen af GMP+ Feed Responsibility Assurance reagerer GMP+ 

International på anmodningerne fra GMP+ deltagerne. Fodersektoren konfronteres 

med anmodninger om at arbejde ansvarligt. Dette omfatter for eksempel brugen af 

soja (inklusive sojaderivater og sojaprodukter) og fiskemel, der produceres med 

respekt for mennesker, dyr og miljøet. En virksomhed kan blive certificeret i 

henhold til GMP+ Feed Responsibility Assurance og på den måde vise, at 

virksomheden producerer sine varer på en ansvarlig måde. 

Sammen med GMP+ partnerne stiller GMP+ International på en gennemsigtig 

måde klare krav, således at fodersikkerhed og -ansvarlighed garanteres, og 

certificeringsorganer uafhængigt kan gennemføre GMP+ certificering.  

GMP+ International støtter GMP+ deltagerne med brugbare og praktiske 

oplysninger i form af sine forskellige D-dokumenter, databaser, nyhedsbreve, 

Svar&Spørgsmål-lister og seminarer.  

1.2 Strukturen i GMP+ Feed Certification scheme  

Dokumenterne i GMP+ Certification scheme er underopdelt i en række serier. Den 

næste side viser et skematisk overblik over indholdet i GMP+ Feed Certification 

scheme: 
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B – documents
Normgivende dokumenter, bilag og landenotater

A – documents
Generelle krav til deltagelse i GMP+ FC scheme

GMP+ Feed Certification scheme

Feed Safety Assurance Feed Responsibility Assurance

C – documents
Certificeringskrav til GMP+ FC scheme

D – documents
Retningslinjer, som skal hjælpe virksomheder med at implementere GMP+-kravene

 
 

Alle disse dokumenter findes på GMP+ Internationals websted (www.gmpplus.org).  

 

Dette dokument kaldes GMP+ A2 Definitioner og forkortelser og er en del af GMP+ 

FC scheme.  

 

1.3      Standardens anvendelsesområder 

Denne standard indeholder de definitioner og forkortelser, som anvendes i 

dokumenterne i GMP+ FC scheme.  

http://www.gmpplus.org/
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2 Terminologi 

 

Ud over de definitioner der er nævnt i andre standarder i GMP+ FC scheme, skal følgende termer have følgende betydninger: 

 

Term Beskrivelse Forklaring 

Handlingsudløsende værdi En værdi for det pågældende produkt- eller procesparameter, 

som er afledt af en afvisningsværdi. Hvis denne værdi 

overskrides, bør der foretages en undersøgelse af årsagen 

hertil samt iværksættes korrigerende foranstaltninger for at 

fjerne eller kontrollere denne årsag.  

 

  

Fodertilsætningsstoffer Stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er 

fodermidler eller forblandinger, og som bevidst tilsættes 

foderstoffer eller vand med henblik på at opnå en eller flere af 

følgende funktioner. Fodertilsætningsstoffet skal a) påvirke 

foderstoffets egenskaber positivt, b) påvirke animalske 

produkters egenskaber positivt, c) påvirke farverne hos 

akvariefisk og stuefugle positivt, d) opfylde dyrs 

ernæringsbehov, e) påvirke den miljømæssige effekt af 

animalsk produktion positivt, f) påvirke animalsk produktion, 

ydelse eller velfærd især ved at påvirke mave-tarmbakterier 

eller fordøjeligheden af foderstoffer positivt, eller g) have en 

coccidiostatisk eller histomonostatisk virkning. 

 

Forarbejdningshjælpestoffer som 

specificeret i denne liste over definitioner 

er ikke omfattet af denne definition.  

Ekstern tjenesteyder 

(landbrug) 

En virksomhed, som udfører visse aktiviteter for en anden 

virksomhed på kontraktbasis. En ekstern tjenesteyder er ikke 

juridisk ejer af et produkt og arbejder under en ordregivers 

ansvar. En ekstern tjenesteyder er derfor en serviceudbyder. 

Inden for GMP+ FC scheme drejer dette 

sig især om landbrugsmæssige 

tjenesteydelser hos en primær 

virksomhed. Den eksterne tjenesteyders 

aktiviteter garanteres inden for GMP+ 

certificeringen af den primære 

virksomhed, hvor aktiviteterne udføres.  
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Term Beskrivelse Forklaring 

Foderstoflovgivning De love, bekendtgørelser og administrative bestemmelser 

vedrørende foderstoffer i almindelighed og foderstofsikkerhed 

i særdeleshed på både EU-niveau og nationalt niveau. Alle 

trin i produktionen, forarbejdningen, distributionen og 

anvendelsen af foderstoffer er omfattet.  

 

  

Batch Mængde af et produkt, der danner en enhed, og som kan 

antages at have ensartede egenskaber.  

  

Formidling Aktivitet, hvor produkter, der er beregnet til levering til 

husdyravlere, købes og sælges. Ingen mærkater eller 

medfølgende dokumentation ændres. Der finder ingen 

midlertidig bulkoplagring og bulktransporter sted. Foderstoffer 

købes som regel kun hos en enkelt producent.  

De ydelser, der er forbundet med at bringe sælger og køber 

sammen. Formidleren (udbyderen af formidlingsydelsen) 

bliver ikke ejer af produktet eller tjenesteydelsen. 

 

  

Overslæb (carry-over) Komponenter, der forarbejdes i et produkt, og som til en vis 

grad bliver tilbage i produktionsprocessen og som 

konsekvens heraf ender i den næste produktionsbatch.  
Den proces, hvor et stof fra en tidligere foderbatch følger med 
over i den eller de efterfølgende foderbatch(es). 

 

  

Overslæbsgrad Overslæbsprocenten.  

KKP (kritisk kontrolpunkt) Et punkt, et trin eller en procedure, som det er yderst vigtigt, 

at der træffes specifikke kontrolforanstaltninger for, således at 

risici kan forebygges eller elimineres, eller således at risici 

kan reduceres eller holdes på et acceptabelt niveau. 
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Term Beskrivelse Forklaring 

Koefficient En sikkerhedsfaktor, som overslæbsprocenten ganges med. 

Er afledt af den relative vægvedhæftningsfaktor 

Koefficienten medtager ikke ukendte 

forarbejdningskvaliteter af 

fodertilsætningsstoffer og 

veterinærmedicinske produkter. Disse 

måles (muligvis) ikke ved hjælp af den 

metode, som anvendes til at måle 

overslæb i forbindelse med egen 

installation. 

Indsamling Indsamlingen af vegetabilske primærprodukter. Ud over 

indsamling omfatter dette de aktiviteter, som er nødvendige 

for at gøre indsamling mulig, herunder især planlægning, 

indkøb, transport, oplagring, simpel fysisk håndtering, 

levering og lignende. Ovenstående udtrykkes herefter med 

termen 'indsamling'. 

  

Fælleslogo Fælleslogoet som specificeret i GMP+ A3 GMP+ logo.   

Virksomhed En teknisk/organisatorisk enhed, der bidrager til 

samfundsøkonomien og udfører aktiviteter vedrørende 

oplagringen eller omladningen, forarbejdningen eller 

genforarbejdningen, produktionen, handlen med eller 

transporten af foderstoffer.  

  

Virksomhedslokation  Enhed, hvor en virksomhedsejer udfører aktiviteter, der 

vedrører foderstoffer.  

  

Foderblandinger Blanding af mindst to fodermidler med eller uden 

fodertilsætningsstoffer beregnet til fodring af dyr i form af 

fuldfoder eller tilskudsfoder.  

Følgende er også inkluderet: 

- mineralblandinger 

- mælkeerstatningsfoder  

- melassefoder 

- diætfoder 

GMP+ FC scheme medtager også inden 

for rammerne af denne definition 

blandinger af fodermidler (herunder 

vådfoder), som umiddelbart kan 

anvendes som foder, og som leveres 

enten direkte til en husdyravler eller via 

en formidler. Medicinerede 

foderblandinger hører også ind under 

definitionen af foderblandinger. 
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Term Beskrivelse Forklaring 

Kontaminering Den uønskede introduktion eller forekomst af et forurenende 

stof i et produkt eller forarbejdningsmiljø. 

 

Kontrolforanstaltning Enhver handling eller aktivitet, som anvendes til at forebygge 

eller eliminere risici eller reducere dem og holde dem på et 

acceptabelt niveau. Generel kontrolforanstaltning: En 

foranstaltning til kontrol af en bestemt del af 

forudsætningsprogrammet.  

Specifik kontrolforanstaltning: En foranstaltning til kontrol af et 

kritisk kontrolpunkt (KKP). 

  

Kontrolorganisation  

(Control Organisation – CO) 

Kontrolorganisation, som er akkrediteret i henhold til ISO 

17020 med speciale i foder/korn eller flydende 

landbrugstransport (agribulk), og/eller som opererer på et 

internationalt niveau i overensstemmelse med et godkendt 

certificeringssystem såsom ISO 9001 eller tilsvarende, hvor 

inspektion af lastrum (LCI – Loading Compartment 

Inspection) påviseligt er en del af akkrediteringsgrundlaget. 

 

Korrigerende handling(er) De(n) handling(er), der skal foretages, når 

overvågningssystemet for et kritisk kontrolpunkt indikerer, at 

det pågældende punkt ikke længere er under kontrol.  

 

  

Korrigerende foranstaltning Foranstaltning, som skal afhjælpe en observeret afvigelse 

eller anden uønsket situation.  

 

  

Kritisk fodertilsætningsstof Et tilladt fodertilsætningsstof, der kan efterlades spor af i 

animalske produkter.  
Et tilladt fodertilsætningsstof. Hvis der konstateres rester af et 
sådant stof i ikke-målfoder, bør disse betragtes som 
uønskede stoffer, fordi deres tilstedeværelse er til fare for 
dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet. Der er derfor 
fastsat grænseværdier for disse stoffer. 

  

Kritisk kontrolpunkt  Se KKP. 
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Term Beskrivelse Forklaring 

Kritisk veterinærmedicinsk 

produkt 

Et tilladt veterinærmedicinsk produkt, der kan efterlades spor 

af i animalske produkter. 

  

Krydskontaminering 

 

 

Utilsigtet overførsel af et forurenende stof til et foder fra andet 

foder, stof, udstyr, redskaber eller anden genstand.   

 

 

Dyrker En organisation, der dyrker afgrøder. 

 

  

Feed Support Products GMP+ Internationals database, der indeholder generiske 

risikovurderinger af fodermidler. 

Vurderingerne fokuserer på risiciene 

vedrørende foder/fødevaresikkerhed.  

Overslæbsgrad Graden af overslæb  

Foder (eller "Foderstoffer") Ethvert stof eller produkt, herunder fodertilsætningsstoffer, 

enten i forarbejdet, delvist forarbejdet eller uforarbejdet stand, 

som er bestemt til oral fodring af dyr. 

Dette omfatter fodermidler, forblandinger, 

fodertilsætningsstoffer, halvfabrikata, 

foderblandinger eller produkter, der efter 

forarbejdning kan karakteriseres som 

sådanne. 

Foderingrediens Et produkt som i sig selv eller i en blanding udgør et foderstof, 

uanset om det har en ernæringsmæssig værdi i dyrets kost. 

Ingredienser kan være af vegetabilsk, animalsk eller maritim 

oprindelse og kan vedrøre organisk eller uorganisk materiale 

(baseret på definitionen i Codex Alimentarius). 

 

 

Fodermidler Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, 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 oral fodring af dyr, enten i uforandret 

eller forarbejdet stand eller til fremstilling af foderblandinger 

eller som bærestof i forblandinger.  
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Term Beskrivelse Forklaring 

Fodersikkerhed Egenskaberne for fodertilsætningsstoffer og 

veterinærmedicinske produkter, forblandinger, foder og 

foderstoffer, som: 

a. er fastlagt i lovgivningen til gavn for dyrs sikkerhed, 

forbrugerne af levnedsmidler af animalsk oprindelse, og/eller 

miljølovgivningen (i EU-lovgivning og den supplerende 

nationale lovgivning),  

b. er udformet af et nationalt GMP+ udvalg og fastsat i et 

supplerende GMP+ landenotat (som supplement til a). 

 

  

"Flush"-batch 

 

Flushing (rensning) 

En batch af foderblandinger eller fodermidler, der er beregnet 

til at fjerne eventuelle rester fra den forrige batch (ved hjælp 

af for eksempel et (kritisk) fodertilsætningsstof eller 

veterinærmedicinsk produkt) fra anlægget.  

 

Udvaskning af rester af f.eks. kritiske fodertilsætningsstoffer 

og/eller veterinærlægemidler på produktionslinjen med et 

bestemt flow. 

1. En "flush"-batch kan være en 

foderblanding.  

2. Denne foderblanding skal under alle 

omstændigheder være en anden 

foderblanding end den, der er fastlagt en 

maksimal overslæbsgrad for i listen over 

anerkendte fodertilsætningsstoffer og 

veterinærmedicinske produkter. 

3. Det må ikke være en foderblanding, 

som er beregnet til mælkeproducerende 

eller æglæggende dyr eller dyr, der snart 

skal leveres til slagtning. 

4. Kravene i punkt 2 har højere prioritet 

end kravene i punkt 3.  

Rensebatch En batch af foderblandinger eller fodermidler, der er beregnet 

til at fjerne eventuelle rester fra den forrige batch 

(indeholdende f.eks. et (kritisk) fodertilsætningsstof eller 

veterinærlægemiddel) fra anlægget. 

 

Fødevareproducerende dyr  Dyr, som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på 

produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke 

anvendes til konsum, men som tilhører arter, der normalt 

anvendes til konsum i EU. 
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Term Beskrivelse Forklaring 

Fødevarer Alle stoffer og produkter, som, uanset om de er uforarbejdet 

eller helt eller delvis forarbejdet, er bestemt til konsum eller 

med rimelighed må antages at skulle anvendes til konsum.  

  

Tidligere fødevarer 

(beregnet til brug som foder) 
Alle fødevarer, helt eller delvist forarbejdet eller uforarbejdet, 

som er dyrket/fremstillet til konsum, men ikke markedsført 

som fødevarer af fødevarevirksomheden, og som ikke 

længere er bestemt til konsum på grund af 

fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller 

andre fejl, og som ikke indebærer nogen sundhedsrisiko, når 

de anvendes som foder. (Forordning (EU) nr. 68/2013) 

 

 

Homogenitet (ensartethed) 
 

Homogeniteten henviser til, hvor ensartet ingredienserne i en 

blanding er fordelt. 

 

 Intern transport - Transport inden for virksomhedens område 

- Transport mellem virksomhedens forskellige lokationer 

 

Levering til tredjemand betragtes som 

ekstern transport. 

Liste over kritiske 

fodertilsætningsstoffer og 

veterinærmedicinske 

produkter 

Liste udarbejdet af GMP+ International over 

fodertilsætningsstoffer og veterinærmedicinske produkter til 

forarbejdning i dyrefoder, for hvilke forarbejdningskvaliteterne 

er tilfredsstillende og tilstrækkelig kendte. Det er for hvert 

enkelt stof angivet, hvilket restniveau der er acceptabelt i 

* foder til dyr uden for målgruppen  

* animalske produkter fra dyr uden for målgruppen og 

* animalske produkter fra dyr inden for målgruppen  

  

Liste over forbudte produkter Liste over de produkter, som det er forbudt at cirkulere og 

anvende i dyrefoder som specificeret i GMP+ BA3 

Minimumskrav Negativliste 

 

Læsningsinspektør En stilling, som er beskrevet i den certificerede virksomheds 

kvalitetssystem. Rollen varetages af en medarbejder, som på 

baggrund af uddannelse og erfaring har den viden og de 
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Term Beskrivelse Forklaring 

kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne foretage en 

inspektion af et lastrum med det formål at vurdere, om 

lastrummet er egnet til læsning af foderingredienser. Hvis en 

certificeret virksomhed ikke har en læsningsinspektør, kan 

vedkommende hyres fra en ekstern virksomhed. 

Læsningsinspektøren skal opfylde de opstillede kriterier. 

Kontrol Den planlagte måling eller observation af produktparametre 

med det formål at kontrollere, hvorvidt specifikke og generelle 

kontrolpunkter er under kontrol.  

  

Manglende 

overensstemmelse 

Manglende opfyldelse af et krav 

 

  

Dyr uden for målgruppen Dyr, som et bestemt fodertilsætningsstof eller 

veterinærmedicinsk produkt, ikke er beregnet til.  

 

  

Ikke-målfoder Foder, hvor tilstedeværelsen af et fodertilsætningsstof eller 

veterinærlægemiddel ikke er tilladt eller tilsigtet. 

 

Organisation En fysisk eller juridisk person eller gruppe af personer eller 

juridiske enheder med en opdeling af ansvar, myndighed og 

andre relationer.  

  

Selskabsdyr/kæledyr  - Alle dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, der 
tilhører arter, som fodres, opdrættes eller holdes, men 
som normalt ikke anvendes til konsum, i Fællesskabet, 
og/eller 

- Alle dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, der ikke 

holdes professionelt med det formål at fremstille 

produkter til konsum og/eller menneskelig anvendelse.  

  

Farmaceutisk produkt 

 

Materiale eller produkt, som er bestemt til konsum eller 

veterinær brug, præsenteret i dets færdige doseringsform 

eller som udgangsmateriale til brug i en sådan doseringsform, 

der er underlagt forskrifterne i Den Europæiske Farmakopé 

eller en tilsvarende farmakopé, som er godkendt af 

regeringen. 

Til brug i foder anvendes farmaceutiske 

hjælpestoffer f.eks. som bærestoffer, 

fyldstoffer eller coatings på grund af 

deres særlige kvaliteter og egenskaber. 

Eksempler: gelatine, laktose, cellulose og 

alle slags (u)organiske kemikalier. 
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Term Beskrivelse Forklaring 

Fysisk udrensning Enhver handling med det formål at fjerne reststoffer. 

Eksempler er fejning, støvsugning og/eller skylning/rensning 

af udstyr eller virksomhedens infrastruktur. 

 

Fysisk håndtering Enhver aktivitet, som kan ændre egenskaberne, eller som 

kan ændre et produkts egenskaber.  

Inden for rammerne af GMP+ FC scheme 

omfatter dette bl.a. følgende: tørring, 

rensning, blanding af produkter, 

emballering eller omemballering, 

oplagring af bulkprodukter, transport, 

opbevaring og omladning samt aktiviteter 

udført af eksterne tjenesteydere.  

Forblandinger Blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et 

eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand 

som bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring af dyr.  

  

Forudsætningsprogram Hver enkelt specificeret og dokumenteret aktivitet eller 

facilitet, der implementeres i overensstemmelse med de 

generelle principper for fødevarehygiejne i Codex 

Alimentarius, GMP+ FC scheme og gældende 

foderstoflovgivning med det formål at skabe de 

forudsætninger, som er nødvendige for produktionen af sikre 

foderstoffer i alle led af foderkæden.  

  

Primærproduktion af 

foderstoffer 

Produktion af landbrugsprodukter, herunder især dyrkning, 

høst, malkning, opdræt af dyr (forud for slagtning) eller fiskeri, 

hvor der kun fremkommer produkter, der ikke undergår andre 

behandlinger efter høst, indsamling eller fangst end en simpel 

fysisk håndtering.  

  

Procedure En specifik arbejdsmetode til gennemførelse af en aktivitet 

eller proces.  

Hvis udtrykket "dokumenteret procedure" 

anvendes i GMP+ FC scheme, så 

betyder det, at den pågældende 

procedure er blevet fastlagt, 

dokumenteret, implementeret og 

vedligeholdt. Dokumentationen kan 

foreligge i enhver medieform eller -type.  
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Forarbejdningshjælpestoffer Stoffer, der ikke selv anvendes som foderstoffer, men som 

bevidst bruges i forarbejdningen af foderstoffer eller 

fodermidler for at opfylde et teknisk mål under behandlingen 

eller håndteringen, hvilket kan føre til en utilsigtet, men 

teknisk uundgåelig forekomst af disse stoffer eller deres 

derivater i slutproduktet. Dette er acceptabelt, så længe disse 

reststoffer ingen ugunstige virkninger har på dyrs eller 

menneskers sundhed eller på miljøet, og ingen teknologisk 

indvirkning har på det færdige produkt.  

  

Produkter (eller 

foderstofprodukter)  

Alle stoffer, der er bestemt til anvendelse som, eller som er 

forarbejdet i, foder til dyr.  

Inden for GMP+ FC scheme omfatter 

denne definition foderstoffer og også 

f.eks. veterinærmedicinske produkter og 

forarbejdningshjælpestoffer.  

Indkøber Organisation eller person, som modtager et produkt eller en 

tjenesteydelse.  

 

  

Sætte i cirkulation 

("cirkulation") 

Besiddelsen af produkter beregnet til salg, herunder 

udbydelse til salg eller anden form for overdragelse evt. til en 

pris til tredjemand, herunder salg eller andre former for 

overdragelse.  

  

Råvare Et produkt, som anvendes til fremstilling eller forarbejdning af 

en foderingrediens.  

 

Afvisningsværdi  En værdi, som angiver grænsen mellem et acceptabelt og et 

uacceptabelt produkt. Hvis denne grænse overskrides, er 

produktet ikke egnet som fodermiddel eller foderstof.  
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Relativ 

vægvedhæftningsfaktor 

Den relative vægvedhæftningsfaktor (W) er forholdet mellem 

niveauet af aktivstof i en blandingsrest af det pågældende 

aktivstof og et andet pulverprodukt, som bliver tilbage efter 

blanding i en korrekt specificeret beholder i henhold til de 

betingelser, der er beskrevet i arbejdsinstruktionen, og hvor 

beholderen efterfølgende tømmes, og niveauet af et 

referencestof i resten af en blanding af dette referencestof og 

det samme pulverprodukt, som bliver tilbage efter blanding i 

henhold til de betingelser, der er beskrevet i 

arbejdsinstruktionen, og hvor den tilsvarende specificerede 

beholder efterfølgende tømmes.  

Bestemmes ved hjælp af metoden 

beskrevet i GMP+ BA4 Minimumskrav for 

prøveudtagning og analyse 

Erstatningsproteiner  Produkter, der er beregnet som foder, og som fremstilles som 

sådanne, eller som iblandes foderet i overensstemmelse med 

visse tekniske fremgangsmåder med henblik på direkte eller 

indirekte tilførsel af protein. Disse produkter falder ind under 

Rådets direktiv 82/471/EØF, og proteinerne kommer fra 

bakterier, gær, alger og trådformede svampe.  

 

  

Reststoffer Forekomsten af rester af fodertilsætningsstoffer og 

veterinærmedicinske produkter i foderstoffer som følge af 

overslæb. Dette omfatter også rester/ophobninger af 

fodertilsætningsstoffer og veterinærmedicinske produkter, der 

er blevet overført fra foderstoffer til animalske produkter 

(mælk, kød og æg), som stammer fra dyr uden for 

målgruppen og dyr inden for målgruppen. 

  

Risiko Sandsynligheden for at en bestemt potentiel fare har en 

negativ effekt.  

  

Vejtransport Transport af foderstoffer ad vej for ens egen virksomhed eller 

for tredjemand. Ud over den fysiske transport omfatter dette 

alle de aktiviteter, der er nødvendige for at gøre transporten 

mulig, herunder planlægning, indkøb, rengøring og 

dokumentation.  
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Forseglede lastrum Lastrum, der er forseglet korrekt (det kan ikke åbnes uden at 
bryde forseglingen). Lastrummet styres af en GMP+ 
certificeret producent eller handelsvirksomhed, der skal: 
- styre rengøring og inspektion af lastrummet 
- lukke og forsegle lastrummet 

Ikke-certificeret ekstern transportør har ingen indflydelse på 

det transporterede foder. Ikke-certificeret ekstern transportør 

må ikke anvende eget pålæsnings-/aflæsningsudstyr (rør, 

slanger etc.), medmindre den GMP+ certificerede producent 

eller handelsvirksomhed tillader det. 

 

Halvfabrikata Blanding af mindst to fodermidler, som er eller ikke er 

fodertilsætningsstoffer bestemt til forarbejdning i 

foderblandinger eller beregnet til brug som bærestof i en 

forblanding.  

Inden for GMP+ FC scheme omfatter 

denne definition ikke følgende: 

blandinger af fodermidler (herunder 

vådblandinger), som umiddelbart kan 

anvendes som foder, og som leveres 

enten direkte til en husdyravler eller via 

en formidler. Disse produkter falder ind 

under definitionen af foderblandinger.  

Sekvensering 

 

Flushing (rensning) baseret på en forud planlagt rækkefølge 

af processerne i en foderproduktion, som beregnes ved hjælp 

af den målte overslæbsgrad. 

 

Tjenesteydelser Udførelsen af handlinger på vegne af tredjemand.  Inden for rammerne af GMP+ FC scheme 

omfatter dette bl.a. følgende: 

* opgaver udført af ekstern transportør 

* oplagring og omladning 

* opgaver udført af ekstern tjenesteyders 

medarbejder, laboratorieopgaver, 

skadedyrsbekæmpelse, silorengøring, 

formidling, factoring, befragtning.  

Simple fysiske opgaver  Følgende opgaver og behandlinger er eksempler på simple 

fysiske opgaver: tørring, rensning, ensilering, presning af 

baller/emballering, hakning.  
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Oplagring og omladning  Omladningen eller oplagringen af foder i en bestemt periode. 

Ud over selve oplagringen og omladningen omfatter dette 

også de aktiviteter, som er nødvendige for at gøre 

oplagringen og omladningen mulig, såsom planlægning, 

indkøb, rengøring etc.  

 

  

Leverandør Organisation eller person, som leverer produkter eller 

tjenesteydelser.  

 

  

Leverandørgennemgang  Hele processen med at udvælge, vurdere, godkende og 

regelmæssigt evaluere leverandøren og evt. 

forsyningskæde(r) foretaget af deltageren (kunden).  

  

Dyr inden for målgruppen  Dyr, som et bestemt fodertilsætningsstof eller 

veterinærmedicinsk produkt, er beregnet til.  

 

  

Trækenhed 1 stk. trækker med chauffør. Trækkeren har ikke et lastrum. 

Det lastrum, der anvendes, ejes af kunden.  

 

Handel Aktivitet, hvor produkter købes og/eller sælges.    

Uønskede stoffer  Alle stoffer og produkter med undtagelse af patogener, der er 

til stede i eller på produktet, som er beregnet til fodring af dyr, 

og som udgør en potentiel fare for menneskers og dyrs 

sundhed og/eller miljøet, eller som kan have en negativ effekt 

på animalsk produktion.  

Alle stoffer og produkter, der er til stede i eller på produktet, 

som er beregnet til fodring af dyr, og som udgør en potentiel 

fare for menneskers og dyrs sundhed og/eller miljøet, eller 

som kan have en negativ effekt på animalsk produktion.  

  

GMP+ Monitoring database Database tilhørende the Product Board Animal Feed, som 

indeholder analyseresultater vedrørende forekomsten af 

uønskede stoffer og produkter i foder(midler) til dyr.  

  

Usunde fodermidler  Produkter, som ikke er af sædvanlig handelskvalitet.  

 

  



 

 

 

 

 Definitioner og forkortelser  - GMP+ A 2 

Version DN: 1. januar 2022  19/20 

Term Beskrivelse Forklaring 

Validere (Den forudgående) konstatering(en) af, at de specifikke og 

generelle kontrolforanstaltninger i HACCP-planen, er 

effektive, og at de viser, at den tilsigtede virkning faktisk 

opnås i praksis.  

 

  

Vegetabilske primærprodukter  Vegetabilske produkter, der produceres i forbindelse med 

primærproduktionen.  

 

  

Verificere (Den senere) anvendelse(n) af metoder, procedurer, 

inspektioner og test til at fastslå, at produktionen finder sted i 

overensstemmelse med specifikationerne, og at HACCP-

systemet fungerer efter hensigten.  

 

  

Veterinærmedicinske 

produkter  

Ethvert simpelt eller sammensat stof, som præsenteres som 

havende terapeutiske eller profylaktiske egenskaber, hvad 

angår sygdom hos et dyr. Ethvert simpelt eller sammensat 

stof, som kan gives til et dyr med det formål at stille en 

medicinsk diagnose eller for at genoprette, forbedre eller 

modificere et dyrs organiske funktioner, anses også for at 

være et medicinsk produkt.  

 
Et stof eller en kombination af stoffer, der opfylder mindst en 
af følgende betingelser: a) det præsenteres som et egnet 
middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr; 
(b) det skal anvendes i eller gives til dyr for at genoprette, 
påvirke eller ændre fysiologiske funktioner ved at udøve en 
farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning; (c) det 
skal anvendes i dyr for at stille en medicinsk diagnose; (d) det 
er bestemt til eutanasi af dyr; (Forordning (EU) 2019/6) 
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