
 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Naturforvaltning 
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Den 2. juni 2017 

 

FLEGT-licenser i EU's database 'TRACES'   

   

  

 

Du skal benytte dette link for at få adgang til at oprette licenser inde i TRACES: 

 

Login til TRACES: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login  

 

Efter login skal du have en "grå bar", hvor du kan klikke på 'Certificates' (rød ring): 
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Klik på 'Certificates', og i det næste skærmbillede kan du så i højre side af skærmen 

klikke på 'Create New Licenses' (rød ring) for at oprette en ny licens i TRACES: 

 

 
 

 

Når du opretter en licens i TRACES 

FLEGT-licensen udstedes af de indonesiske myndigheder fra en database der 

hedder 'SILK'. Informationerne fra denne licens skal indtastes af dig som importør 

eller agent/transportør i TRACES/FLEGT. 

 

Sørg for at udfylde informationerne i TRACES så de er som på FLEGT-licensen. 

 

Er der f.eks. 4 rækker med forskellige produkter og HS-koder, så opret 4 rækker i 

TRACES under boks 9-16. Står der et invoice-nummer i boks 17 på FLEGT-

licensen, så indtast dette på TRACES. Husk i boks 18 er det ikke den by hvor du 

bor eller arbejder der skal indtastes, men igen oplysningerne fra FLEGT-licensen. 

 

Er du omhyggelig med indtastningen letter det Miljøstyrelsens kontrol, og den 

efterfølgende indfortoldning hos SKAT. Du får dermed dine varer hurtigere 

igennem vores sagsbehandling. 

 

Oprettelse i TRACES 

Har du ikke oprettet dig er her proceduren for oprettelse i EU’s database TRACES: 

http://eutr.dk/danske-virksomheder-import-indonesien-har-endnu-ikke-

oprettet-sig-eus-flegt-licens-database/  

 

Den kompetente myndighed på FLEGT er Miljøstyrelsen 

I praksis vil det sige: 

 

- Fuldmægtig Niels Bølling, niboe@mst.dk, 91 32 95 28 (mob) 

- Kontorfuldmægtig Linda Therkildsen, lth@mst.dk, 40 95 53 84 (mob) 

- Kontorfuldmægtig Sajada Perveen Hassan, sph@mst.dk, 20 72 27 88 

(mob) 

- Konst. kontorchef Nina Hanne Holst, nihho@mst.dk, 26 17 29 92 (mob)  

http://eutr.dk/danske-virksomheder-import-indonesien-har-endnu-ikke-oprettet-sig-eus-flegt-licens-database/
http://eutr.dk/danske-virksomheder-import-indonesien-har-endnu-ikke-oprettet-sig-eus-flegt-licens-database/

