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Håndtering af for sent indfrosset kød ved case-by-case kontrol samt 

mistanke og skærpet kontrol ved samhandel 

Vurdering 

Ud fra en ressourcebetragtning skal man søge at forhindre spild af kølet kød, som undersøges 

ved case-by-case kontrol eller beslaglægges i forbindelse med mistanke eller skærpet kontrol. 

Fødevarestyrelsen har derfor vurderet hygiejne- og markedsføringsreglernes bestemmelser om 

straks-indfrysning af kød i forhold til anvendelsesmulighederne i følgende situationer: 

 kød, som virksomheden vælger at indfryse i afventen af resultatet af case-by-case un-

dersøgelse for at undgå en eventuel tilbagetrækning, og 

 kød, som virksomheden vælger at indfryse i afventen af resultatet af mistanke eller 

skærpet kontrol. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at det er lovligt, at en virksomhed afsætter kød, som virksomhe-

den har indfrosset for sent, til engrosvirksomheder, der anvender kødet som råvare til kødpro-

dukter eller på visse betingelser til tilberedt kød. Betingelserne for at anvende denne mulighed 

er beskrevet i nedenstående punkter 1-3: 

1. Der er udtaget prøver til mistanke eller skærpet kontrol, og kødet er derfor under 

offentligt beslag: Kødet afsættes straks i kølet tilstand eller efter indfrysning til en an-

den virksomhed, mens det endnu er under beslag i afventen af resultatet af undersø-

gelserne. Beslaglæggelsen flyttes således til kontrolmyndigheden ved den anden virk-

somhed. Ved overflytning mellem to virksomheder i Danmark aftaler kontrolmyndighe-

derne overflytning indbyrdes. Hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed, træffer 

Fødevarestyrelsen aftale med myndigheden i pågældende land. Modtagervirksomheden 

anvender kødet som råvare til kødprodukter. Kødet kan ikke anvendes som råvare til 

tilberedt kød, da det endnu ikke vides, om kødet vurderes farligt. Modtagervirksomhe-

den kan også vælge at indfryse kødet i afventen af resultatet af undersøgelsen, som så 

kan give mulighed for også at anvende kødet som råvare til tilberedt kød. 

2. Der er udtaget prøver til case-by-case kontrol eller mistanke eller skærpet kon-

trol, og vurderingen af resultatet er, at kødet er farligt. Virksomheden har indfrosset 

kødet i afventen af resultatet. Det for sent indfrosne kød kan afsættes til engrosvirk-

somheder, som anvender kødet som råvare til kødprodukter. Afsendervirksomheden 

skal fremlægge dokumentation for, at modtagervirksomheden er orienteret om, at kø-

det skal anvendes i overensstemmelse hermed. Hvis virksomheden ønsker kødet retur-

neret til afsender-medlemsstaten eller til et andet land uden for Danmark, træffer Fø-

devarestyrelsen aftale med myndighederne i modtagerlandet om fremsendelse af kø-

det. For virksomheder i Danmark skal modtagervirksomheden have dokumentation for, 

at kødet er anvendt som angivet, og Fødevarestyrelsen kontrollerer denne dokumenta-

tion ved tilsyn. 
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3. Der er udtaget prøver til case-by-case kontrol eller til mistanke eller skærpet kon-

trol, og vurderingen af resultatet er, at kødet ikke er farligt. Virksomheden har ind-

frosset kødet i afventen af resultatet. Det for sent indfrosne kød kan afsættes til en-

grosvirksomheder, som anvender kødet som råvare til kødprodukter eller tilberedt kød. 

Hvis det drejer sig om fjerkrækød, der anvendes som råvare til tilberedt kød, skal det 

tilberedte kød indfryses før markedsføring. Afsendervirksomheden skal fremlægge do-

kumentation for, at modtagervirksomheden er orienteret om, at kødet skal anvendes i 

overensstemmelse hermed. For virksomheder i udlandet træffer Fødevarestyrelsen af-

tale med myndighederne i modtagerlandet om fremsendelse af kødet. For virksomheder 

i Danmark skal modtagervirksomheden have dokumentation for, at kødet er anvendt 

som angivet, og Fødevarestyrelsen skal føre kontrol med denne dokumentation ved til-

syn. 

Baggrund  

Når fersk kød eller fjerkrækød beslaglægges i forbindelse med mistanke eller skærpet kontrol, 

bliver kødet ofte frosset ind i afventen af resultatet af undersøgelse og vurdering. Tilsvarende 

gælder for kød, hvor der udtages prøver til case-by-case, hvor kødet ikke lægges under be-

slag, men hvor virksomheden alligevel vælger at fryse kødet ind i afventen af resultatet af un-

dersøgelsen for at undgå at skulle trække kødet tilbage fra markedet, hvis det vurderes farligt. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at kødet kun kan markedsføres, når det sikres, at kødet afsættes 

til engrosvirksomheder, der anvender kødet som råvare til kødprodukter eller – såfremt det ik-

ke er vurderet som farligt – tilberedt kød, som for fjerkrækøds vedkommende skal indfryses 

før markedsføring. 

Når der ved case-by-case undersøgelse af kød fra en bestemt leverandør er påvist bakterier i 

et omfang, der vurderes som farligt, vil efterfølgende partier fra samme leverandør blive un-

derkastet mistanke eller skærpet kontrol i henhold til de generelle samhandelsbestemmelser, 

og produkterne lægges under beslag og må ikke omsættes, før der foreligger et resultat, der 

viser, at produkterne ikke er farlige. Resultatet vil typisk foreligge i løbet af 9-10 arbejdsdage. 

For fersk kød og fjerkrækød betyder dette i visse tilfælde, at holdbarhedsdatoen som kølevare 

overskrides eller kommer så tæt på, at varen ikke er omsættelig som kølevare. Derfor vælger 

virksomheden ofte at fryse kødet ind – i nogle tilfælde ved at overflytte kødet til et frostlager, 

som kan indfryse varen. 

Det fremgår af hygiejneforordningen for animalske fødevarer1, hvor det i bilag III, afsnit I, ka-

pitel VII, punkt 4, for fersk kød, og afsnit II, kapitel V, punkt 5, for fjerkrækød, er anført, at 

kød til frysning skal indfryses straks (dog efter en modningsperiode for fersk kød). 

Det fremgår videre af markedsføringsforordningen2, bilag VII, del V, punkt II, 3, at der ved 

frosset fjerkrækød forstås fjerkrækød, der nedfryses hurtigst muligt inden for rammerne af de 

normale fremgangsmåder. 

”Normale fremgangsmåder” må forstås på den måde, at det bl.a. skal opfylde den ovennævnte 

bestemmelse i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. 

Frosset fjerkrækød kan iht. markedsføringsforordningen sælges som sådant, hvis det er ind-

frosset efter reglerne, eller anvendes som råvare til kødprodukter eller frosset tilberedt kød. 

                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer med senere ændringer 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning 

for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 

1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EU) nr. 1308/2013 med senere ændringer 
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For fersk kød accepteres det som angivet ovenfor, at kød modnes før indfrysning. Dette er 

især aktuelt for oksekød, men afhænger i øvrigt af, at virksomheden kan fremvise dokumenta-

tion for, at den forløbne tid som kølevare ikke overskrider den modningstid, som virksomheden 

normalt anvender for den pågældende kødtype. 

Hvis kødet ikke er indfrosset straks (inden for modningstiden), er det ikke frit omsætteligt. Fø-

devarestyrelsen har hidtil vurderet, at virksomheden i sin egen virksomhed kan anvende det 

for sent indfrosne kød som råvare til tilberedt kød eller kødprodukter, men at det ikke kan af-

sættes til en anden virksomhed, der fremstiller tilberedt kød eller kødprodukter. 

I forbindelse med mistanke eller skærpet kontrol er det hidtil accepteret, at det for sent ind-

frosne kød, når det er vurderet farligt, kan returneres til afsender-medlemsstaten, når myn-

digheden i afsender-medlemsstaten har accepteret det, og kødet anvendes som råvare til kød-

produkter. 

I mikrobiologiforordningen3 er det i artikel 7, stk. 2, angivet, at hvis en undersøgelse ud fra fø-

devaresikkerhedskriterierne giver utilfredsstillende resultater, kan produktet underkastes vide-

re forarbejdning med en behandling, der fjerner den pågældende fare. En sådan behandling 

må kun foretages af andre fødevarevirksomhedsledere end dem i detailleddet. 

Ud fra en samlet vurdering er det besluttet, at i situationer, hvor myndighederne udtager prø-

ver af et parti kølet kød, uanset om varen samtidig lægges under offentligt beslag eller ej, skal 

det sikres, at det for sent indfrosne kød ikke leveres til den endelige forbruger, men kun om-

sættes til engrosvirksomheder, som anvender kødet som råvare til kødprodukter eller under 

visse betingelser til tilberedt kød. Hvis kødet er vurderet farligt eller resultatet endnu ikke er 

kendt, kan kødet kun anvendes som råvare i kødprodukter, som underkastes forarbejdning 

med en behandling, der fjerner den pågældende fare. 

Dvs. denne undtagelse kan anvendes i tilfælde, hvor myndighedernes ageren giver virksomhe-

den anledning til den for sene indfrysning, men der ligger ikke heri en generel accept af for sen 

indfrysning. 

                                           
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med 

senere ændringer 


