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J. nr.: 2017-28-60-00171 19. januar 2018 

 

Slutrapport for kampagnen 

Varmebehandling af fødevarer  

INDLEDNING  

Når fødevarer varmebehandles, er det afgørende for fødevaresikkerheden, at 

varmebehandlingen er tilstrækkelig. I hygiejnebekendtgørelsen er udgangspunktet, at 

virksomheden selv kan vælge, hvordan der varmebehandles, hvis virksomheden kan 

dokumentere, at fødevaresikkerheden er i orden ved den valgte metode. Virksomheden 

kan også vælge at varmebehandle til en temperatur på 75 °C og skal så ikke 

dokumentere fødevaresikkerheden. Reglerne på området er senest justeret i 2016. 

I disse år vinder nye produktionsmetoder frem – også varmebehandlingsmetoder. Mange 

virksomheder har ønske om at bruge alternative varmebehandlingsmetoder, hvor der 

varmebehandles til en lavere temperatur end 75 °C, begrundet i bedre spise- og 

ernæringskvalitet.  

Kontrol af varmebehandling er et almindeligt kontrolområde. Denne kampagne har fokus 

på, om virksomhederne anvender alternative varmebehandlingsmetoder og kan 

dokumentere fødevaresikkerheden ved de anvendte metoder.  

 

 

Formålet med kampagnen er, at 

 Kontrollere og vejlede fødevarevirksomheder om varmebehandling af fødevarer, 

herunder kravet om dokumentation af fødevaresikkerheden ved anvendelse af 

alternative varmebehandlingsmetoder. 

 Via spørgeskema at indsamle information om virksomhedernes nuværende praksis 

samt deres ønsker og planer for at udnytte muligheden for alternativ opvarmning 

fremadrettet.  

KONKLUSION  

Det samlede resultat af kampagnen viser, at regelefterlevelsen vedr. varmebehandling er 

høj på hhv. 97 % for ”Hygiejne - håndtering af fødevarer ” og 96 % regelefterlevelse for 

”Egenkontrol”. 

Kampagnen viser, at en del virksomheder anvender alternative 

varmebehandlingsmetoder som sous vide og lav temperatur lang tid (LTLT). Under 
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lovgivningsområdet ”Hygiejne - håndtering af fødevarer” er sanktionerne givet for 

manglende procedure for den anvendte alternative varmebehandlingsmetode bl.a. 

styring af opvarmningstid og holdetid i forhold til anvendt temperatur.   

Hvor der er sanktioneret indenfor lovgivningsområdet ”Egenkontrol”, er det typisk 

risikovurderingen, som har været mangelfuld i forhold til den anvendte alternative 

varmebehandlingsmetode. 

Indsamlingen af viden om virksomhedernes nuværende praksis viser, at der er interesse 

for et gratis og brugervenligt IT værktøj til at vurdere, om en ønsket temperatur giver et 

sikkert produkt i den konkrete proces. Dette gælder både blandt dem, som oplyser, at de 

altid varmebehandler til 75 °C, og dem, som allerede benytter alternative 

varmebehandlings metoder. 

Resultaterne bør medvirke til, at Fødevarestyrelsen fortsat har fokus på kontrol og 

vejledning om alternative varmebehandlingsmetoder, herunder kravet om dokumentation 

af fødevaresikkerheden ved anvendelse af alternative varmebehandlingsmetoder. 

Resultaterne understøtter Fødevarestyrelsens udvikling af IT værktøj til vurdering af 

fødevaresikkerheden ved varmebehandling og kontrol med alternativ varmebehandling. 

RESULTATER  

Der er i kampagnen udført kontrol i 487 virksomheder. Lovgivningsområdet ”Hygiejne -

håndtering af fødevarer” er kontrolleret 489 gange og lovgivningsområdet ”Egenkontrol” 

er kontrolleret 468 gange.   

Kampagnen er hovedsagelig gennemført i restaurationsbranchen, men også slagtere og 

institutionskøkkener indgår. 

Tabel 1 viser en høj regelefterlevelse vedr. varmebehandling. Den er på hhv. 97 % for 

”Hygiejne - håndtering af fødevarer ” og 96 % regelefterlevelse for ”Egenkontrol”. 

En gennemgang af de relativt få sanktioner viser, at der er sanktioneret hos 21 

virksomheder. Sanktioneringen fordeler sig med 28 indskærpelser heraf 12 inden for 

kontrolområdet ”Hygiejne - håndtering af fødevarer” og 16 på ”Egenkontrol”. Der er givet 

1 administrative bøde på ”Egenkontrol”, her er der tale om sædvanlig eskalering i 

sanktioneringen, idet virksomheden tidligere har fået en indskærpelse for lignende 

forhold.  

Indenfor lovgivningsområdet ”Hygiejne - håndtering af fødevarer” er der i 10 kontroller 

sanktioneret, hvor der er anvendt alternative varmebehandlingsmetoder som sous vide 

og lav temperatur lang tid (LTLT). Indskærpelserne er gået på, at virksomheden skal 

bruge en metode for varmebehandling, hvor tid og temperatur kombineres sådan, at den 

giver sikre fødevarer. Der er f.eks. konstateret manglende styring af opvarmnings- og 

holdetid, manglende styring af kernetemperaturen, idet virksomhederne i stedet kun 

måler temperaturen i ovn eller sous vide kar samt interval tilberedning.  
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Der er indenfor lovgivningsområdet ”Egenkontrol” givet 15 sanktioner på, at 

virksomhedens risikoanalyse ikke er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Det er 

konstateret, at der anvendes alternative varmebehandlingsmetoder, som ikke er 

omfattet af virksomhedens risikoanalyse 

Der er i kampagnen ydet en del vejledning om både styringen af alternative 

varmebehandlingsmetoder, sådan at der fremstilles sikre fødevarer og om kravet om 

risikoanalyse, når der anvendes alternativ varmebehandling til temperatuer under 75 °C.     

Indsamlingen af viden om nuværende praksis viser, at ca. halvdelen af virksomhederne 

anvender alternative varmebehandlingsmetoder som sous vide og LTLT i er vist omfang 

(Tabel 2). Særligt arbejdes der med langtidsstegning af hele kødstykker af okse. Der kan 

ses en interesse blandt virksomhederne for at udbygge produktionen med alternative 

varmebehandling og også for at kunne benytte et IT-værktøj til at dokumentere 

fødevaresikkerheden for den valgte metode. 

METODE  

Tilsyn i detail- og engrosbrancher, der foretager varmebehandling, særligt virksomheder, 

der forventes at anvende alternative varmebehandlingsmetoder, eller hvor der forventes 

at være et ønske om at udbygge produktionen med nye tilberedningsmetoder.  

 

Der er knyttet et spørgeskema til kampagnen til indsamling af viden om nuværende 

praksis. 

 

Kontrollerne er udført i perioden 1. august til 31. oktober 2017 ved uanmeldte 

kontrolbesøg.  
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1: Kontrolresultater: Varmebehandling af fødevarer 

Lovgivnings-
områder 

Ingen 
anmærkninger 

(1) 

Indskærpelse 
 

(2) 

Påbud/ 
Forbud 

(3) 

Bøder 
 

(4) 

Sanktioner 
I alt 

I alt 
kontrol 

Ingen 
Sanktioner 

% 

Sanktion 
 

% 

Hygiejne: 
Håndtering 
af fødevarer 

 
477 

 
12 

 
0 

 
0 

 
12 

 
489 

 
97 

 
3 

 
Egenkontrol 

 
451 

 
16 
 

 
0 

 
1 

 
17 

 
468 

 
96 

 
4 

   

 

Tabel 2 Informationsindsamling: Bruger virksomheden andre metoder til opvarmning end 

gryde eller ovn? 

Spørgsmål Besvarelse Antal % af 
besvarede 
spørgsmål 

Antal 
besvarede 
spørgeskemaer 

% af alle 
besvarede 
spørgeskemaer 

I alt 243   447  54 % 

Andet 35 14 %   8 % 

Lav temperatur - Lang tid (LTLT) 137 56 %   31 % 

Sous-vide 110 45 %   25 % 

 

 

 

 

 


