
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvorfor kontrollerer Fødevarestyrelsen besætninger? 

Der er fra EU’s side krav om af medlemsstaterne laver offentlig kontrol: 
 
Kontrolforordningens art. 3 
 
Offentlig kontrol omfatter alle led i produktion, forarbejdning og distribution af foderstoffer eller 
fødevarer samt af dyr og animalske produkter. Den omfatter desuden sådan kontrol af 
foderstof- eller fødevarevirksomheder, af anvendelsen af foderstoffer eller fødevarer, af 
opbevaringen af foderstoffer og fødevarer, af processer, materialer, stoffer, aktiviteter eller 
arbejdsgange, herunder transport, i forbindelse med foderstoffer eller fødevarer og af levende 
dyr, der kræves for at nå denne forordnings mål.  
 
Fødevarestyrelsen er bl.a. ansvarlig for kontrol af  
• Dyrevelfærd 
• Dyresundhed 
• Mærkning og registrering (øremærker) (Landbrugsstyrelsen) 
• Foder i hele kæden ”fra jord til bord” (Landbrugsstyrelsen – primærprod.) 
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Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

I hvilken anledning kan I få besøg af 
Fødevarestyrelsen? 

 Hvis I er udpeget til kontrol 
 
 Prøvetagning 

 
 Hvis der følges op på en tidligere 

overtrædelse (ekstra kontrol) 
 
 Ved anmeldelser fra fx borgere eller 

politianmeldelser 
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Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Udpeget til kontrol – hvad dækker det 
over? 

 
• Nulpunktskontrol 
 - En nulpunktsmåling/baseline, der 
 viser den generelle regelefterlevelse 
 ved tilfældig udpegning 
• Prioriteret kontrol 
 - Risikobaseret kontrol, hvor 
 kontrolobjekterne er udpegede efter 
 risikokriterier 
• Kampagnekontrol 
 - Fokuseret vejledning og kontrol 
 indenfor et afgrænset  emne, 
 tilfældig og/eller risikobaseret 
 udpegning  
• Frekvenskontrol 
 - Kontrolfrekvensen er fastsat via 
 lovgivning 
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Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indholdet i kontrollen 

Nulpunkt og prioriteret kontrol: 
 
• Dyrevelfærd (bygninger, staldindretning, 

optegnelser, operative indgreb, 
personale) 

 
• Veterinære lægemidler 
 
• Obligatorisk sundhedsaftale 
 
• CHR-registreringer 
 
• Hygiejne og smittebeskyttelse 
 
• Indhegning og adgang  
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Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Helhedsorienteret kontrol 

Der fokuseres på besætningen som helhed: 
• Stikprøvevis gennemgang af hele besætningen: alle 

staldafsnit og udearealer med dyr besigtiges 
• Med staldafsnit menes alle rum, der huser dyr, men 

ikke nødvendigvis kontrol af samtlige dyr 
• Der udvælges stier/bokse/bure/folde mv. som den 

tilsynsførende vil se nærmere på 
• Stikprøvens størrelse afhænger af en konkret 

vurdering i den enkelte situation 
• Alle dyr i de udvalgte delområder kontrolleres 
• Ingen anmærkninger -> der fortsættes med den 

stikprøvevise gennemgang 
• Anmærkninger -> det vurderes, om det giver 

anledning til at udvide omfanget af kontrollen, evt. til 
kontrol af samtlige dyr 

• Den tilsynsførende danner sig et samlet indtryk af 
besætningen -> laver en helhedsvurdering -> 
hvordan skal den påvirke en evt. sanktionering 

• Enkeltstående fejl af mindre alvorlig karakter skal 
ikke nødvendigvis sanktioneres 

• Beskrevet i Kontrolvejledningens bilag 2 på fvst.dk  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

SPØRGSMÅL? 
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