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1.884 godkendte og registrerede foderstofvirksomheder efter 183/2005
Offentliggørelse af
foderhygiejneforordningen
208-R860368

Scraptrans A/S, Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

Godkendelse

Produktion

Handel

Oplagring

X

X

Import 3. lande

Transport

G1: Tilsætningsstoffer fx ernæringskemiske egenskaber
G2: Forblandinger fx med kobber, selen samt A- og D-vitaminer
G3: Foderblandinger med fx coccidiostatika
Registrering
R1: Tilsætningsstoffer fx visse teknologiske
R2: Forblandinger fx med teknologiske og sensoriske tilsætningsstoffer
R3: Foderblandinger med fx ernæringskemiske egenskaber

X

R4: Fodermidler fx sojaskrå
I2: Import af andet foder end fodermidler fra 3. lande

X

T: Transport med foder

208-R756024

Sdr Draaby Købmandsgaard A/S, Dråbystræde 33, 7900 Nykøbing M

Godkendelse

Produktion

Handel

Oplagring

R3: Foderblandinger med fx ernæringskemiske egenskaber

X

X

R4: Fodermidler fx sojaskrå

X

X

Import 3. lande

Transport

G1: Tilsætningsstoffer fx ernæringskemiske egenskaber
G2: Forblandinger fx med kobber, selen samt A- og D-vitaminer
G3: Foderblandinger med fx coccidiostatika
Registrering
R1: Tilsætningsstoffer fx visse teknologiske
R2: Forblandinger fx med teknologiske og sensoriske tilsætningsstoffer

I2: Import af andet foder end fodermidler fra 3. lande
T: Transport med foder

Produktion:

Aktiviteten produktion dækker over, når man reelt producerer foder. Det er ofte en virksomhed, der producerer en
foderblanding eller en forblanding, hvori der indgår fodermidler (korn, sojaskrå, kridt m.v.) og tilsætningsstoffer (vitaminer,
mikromineraler mv.)

Handel:

Aktiviteten handel dækker over det sted, hvor der foregår en faktisk fakturering ved køb/salg samt udlevering af foder uden
fakturering

Oplagring:

Aktiviteten oplagring dækker over steder, hvor der oplagres foder. Der er kun oplagring udfor hver type af foderstof, hvis
den bestemte type fx fodermidler eller forblanding, ikke indgår i en senere produktion af fx en foderblanding. Kriterierne for
fx at have søgt om oplagring af fodermidler bliver altså kun udløst, når din virksomhed handler (køber/sælger fakturerer/udleverer) fodermidler, og ikke hvis de fx indgår i en foderblanding.

Import 3. lande:

Aktiviteten import af foder fra 3. lande dækker over import af alt foder fra lande udenfor EU. Der er en registreret
repræsentation i EU, når foderet kommer til et EU-land.

Transport:

Aktiviteten transport dækker over transport af foder med undtagelse af transport af afgrøder på bedriften og transport med
henblik på levering af afgrøder fra bedriften til en virksomhed

X

