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Slutrapport for kampagnen 

Lejlighedsvise arrangementer 2016 

INDLEDNING 

Kampagnen Lejlighedsvise arrangementer 2016 omfatter virksomheder under bagatel-

grænsen. 

Kampagnen for 2015 viste, at der var specielt behov for vejledning i virksomheder under 

bagatelgrænsen for at sikre en høj fødevaresikkerhed. 

 

Lejlighedsvise arrangementer 

Ved lejlighedsvise arrangementer som f.eks. markeder og festivaller kan der både være 

fødevareaktiviteter i virksomheder, som allerede er registreret i Fødevarestyrelsen, og 

fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen, som ikke skal være registreret i Fødevare-

styrelsen. 

 

Virksomheder under bagatelgrænsen 

Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er omfattet af den generelle fødevarelov-

givning, men ikke af de specifikke krav til indretning og drift. Virksomhederne er altid 

ansvarlige for den mad der fremstilles, sælges eller gives til andre, så den ikke er sund-

hedsskadelig eller på anden måde uegnet til menneskeføde. 

I fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen føres der ikke regelmæssig kontrol og 

virksomhederne er ikke registreret i Fødevarestyrelsen. 

Virksomheder under bagatelgrænsen er virksomheder, hvor fødevareaktiviteterne ikke 

har en vis kontinuitet eller organisation. 

 

Virksomheder over bagatelgrænsen 

Fødevarevirksomheder over bagatelgrænsen er omfattet af den generelle fødevarelovgiv-

ning og hygiejnereglerne, dog med lidt lempeligere krav til mobile og/eller midlertidige 

lokaler. Disse virksomheder skal være registreret i Fødevarestyrelsen, og der føres re-

gelmæssig kontrol. 
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FORMÅL 

 Kontrollere, om virksomhedens aktiviteter er over eller under bagatelgrænsen 

 Kontrollere, at der ikke sælges fødevarer, der er sundhedsskadelige eller uegnet 

til menneskeføde 

 Kontrollere, at der er sporbarhed på fødevarerne 

 Vejledning af virksomhederne 

KONKLUSION 

Der er givet meget vejledning 

Det var forventet ud fra sidste års kampagneresultater, at der var behov for meget vej-

ledning ved lejlighedsvise arrangementer. Virksomhederne håndterer kun fødevarer lej-

lighedsvist, og der er ikke specifikke krav til indretning og drift. 

Kampagnen i år har derfor været en kampagne med høj fokus på behovet for vejledning. 

Der er således givet vejledning i 215 virksomheder. I nogle virksomheder er der givet 

vejledning indenfor flere lovgivningsområder. 

Vejledninger er en vigtig del af kampagnen og forebygger brud på fødevaresikkerheden. 

Der er vejledt hyppigst vedrørende:  

 opbevaring af fødevarer 

 adskillelse mellem rå og tilberedte fødevarer 

 opvarmning og nedkøling af fødevarer 

Derudover er der vejledt om skadedyrssikring, håndvask (både i forhold til faciliteter og 

mellem arbejdsgange), om vandforsyning, sporbarhed og offentliggørelse af kontrolrap-

port. 

RESULTATER 

378 kontrolbesøg 

Der blev udført 378 kampagnekontroller i perioden 1. maj til 31. december 2016 ved 

lejlighedsvise arrangementer. 

De fleste kontroller er udført i sommerperioden ved markeder, festivaller m.v. Der er 

derudover udført kontroller i december ved julemarkeder. 
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3 virksomheder fik sanktioner 

I de tre virksomheder blev givet følgende sanktioner: 

 Én virksomhed fik påbud om destruktion af kølekrævende fødevarer. Fødevarerne 

blev opbevaret udenfor køl og virksomheden kunne ikke redegøre for opbevarin-

gen af fødevarerne. Derudover fik virksomheden afgørelse om beslaglæggelse af 

fødevarer på grund af manglende sporbarhed. 

 En anden virksomhed fik afgørelse om beslaglæggelse af fødevarerne på grund af 

manglende sporbarhed. Virksomheden valgte selv at destruere varerne under til-

synet. 

 Den tredje virksomhed fik forbud mod produktion og markedsføring på grund af 

uhygiejniske forhold ved vandforsyning. 

METODE 

Tilsyn ved lejlighedsvise arrangementer. 

Virksomhederne er fundet ud fra erfaring fra sidste års kampagne, samt fra annoncer i 

pressen og på internettet. 


