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Stykgodscentret Skive A/S  
Færøvej 5    
7800 Skive

CVR-nr.: 18964090

J.nr. 2021-22-713-01155
Ref. ALESE
Dato: 17-11-2021

Ændring af registrering som fodervirksomhed

Fødevarestyrelsen har den 16.11.2021 modtaget besked fra Stykgodscentret Skive A/S   om, at virk-
somheden har ændret foderaktiviteter.

Fødevarestyrelsen sender hermed et opdateret godkendelses- og registreringsbrev og vi trækker samti-
digt tidligere godkendelses- og registreringsbrev tilbage.

208-R893096

Virksomheden er registreret med følgende aktiviteter efter foderhygiej-
neforordningens artikel 9, stk. 2.

Status Dato for sidste 
ændring

Produktion af fodertilsætningsstoffer

Produktion af forblandinger

Produktion af foderblandinger

Produktion af fodermidler

Handel med fodertilsætningsstoffer og forblandinger

Handel med foderblandinger

Handel med fodermidler

Oplagring af foderstoffer Registreret 17-11-2021

Transport af foderstoffer Registreret 08-06-2012

Aktiviteterne import og transport af foder til/fra virksomheden skal være særskilt registreret. Handel 
omfatter ikke aktiviteten oplagring. Denne aktivitet skal være særskilt registreret.
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Indplacering i risikogruppe

På baggrund af ovenstående aktiviteter er virksomheden i medfør af § 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 
52 af 11. januar 2017 om foderstoffer, indplaceret i risikogruppe "ultra lav". Virksomheden har på bag-
grund af indplaceringen i risikogruppen ikke en årlig standardkontrolfrekvens, men vil få kontrol efter 
behov. For visse aktiviteter, f.eks. import eller eksport, er der fastsat en særlig frekvens, hvilket betyder 
at den pågældende aktivitet skal kontrolleres årligt. Det udløser en særskilt kontrol af disse aktiviteter, i 
de år hvor der ikke er en ordinær kontrol i henhold til standardkontrolfrekvensen.

Udover standardkontrolfrekvensen kan virksomheden blive udpeget til at få prioriteret kontrol og 
kampagnekontrol. Transportører kan desuden blive udtrukket til stikprøvevis transportørkontrol.

Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte Fødevarestyrelsen på telefon 72276900 
eller via Fødevarestyrelsens kontaktformular (www.fvst.dk/kontakt). Oplys venligst dette brevs jour-
nalnummer.

Med venlig hilsen

Alen Sehic

http://www.fvst.dk/
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