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J. nr.: 2014-25-60-00011      Den 8. marts 2016. 

 

Slutrapport for kampagnen 

Lejlighedsvise arrangementer 2015 

Indledning 

Fødevarestyrelsen har i perioden maj til december 2015 gennemført en kontrolkampagne 

rettet mod fødevarevirksomheder, som solgte fødevarer ved lejlighedsvise 

arrangementer. Perioden maj til juli var en prøveperiode, hvor metoden for 

kontrolkampagnen blev endeligt fastlagt. Denne rapport handler om den egentlige 

kontrolperiode fra 1. august til 31. december 2015. 

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

fødevareaktiviteter i virksomheder, som skal være registreret i Fødevarestyrelsen, og 

aktiviteter i fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen, som ikke skal være registreret 

i Fødevarestyrelsen. 

Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er omfattet af den generelle 

fødevarelovgivning, men ikke af de specifikke krav til indretning og drift. Virksomhederne 

er dog altid ansvarlige for den mad, der fremstilles, sælges eller gives til andre. Det 

betyder bl.a., at maden ikke må indeholde skadelige stoffer, sygdomsfremkaldende 

bakterier, virus eller parasitter. Der føres ikke regelmæssig kontrol med disse 

virksomheder. 

Formål 

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

til menneskeføde. 

 Kontrollere, at der er sporbarhed på fødevarerne. 

 Kontrollere, at de hygiejniske forhold er acceptable. 

 Vejledning af virksomhederne. 

 Sikre ensartethed i kontrollen. 

 

Konklusion 

Der har ikke været konstateret salg af fødevarer, der var sundhedsskadelige eller 

uegnede til menneskeføde. 

De fleste virksomheder både over og under bagatelgrænsen har været i stand til at 

dokumentere, hvorfra deres fødevarer var blevet leveret. Der har kun været et enkelt 

tilfælde, hvor virksomheden ikke har fremskaffet dokumentation på tilfredsstillende vis. 

De hygiejniske forhold i virksomheder både over og under bagatelgrænsen er fundet 

acceptable, men der er dog givet særlig vejledning til mange virksomheder under 

bagatelgrænsen. 



 

Side 2/2 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

Således er der givet vejledninger om opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling, 

afskærmning, vandforsyning, adgang til toilet, skadedyrssikring og adskillelse mellem rå 

og tilberedte varer og tilstrækkelig afskærmning af uemballerede varer.  

Det var forventet, at virksomhederne under bagatelgrænsen havde behov for vejledning, 

fordi der ikke er specifikke krav til indretning og drift af disse virksomheder, og de kun 

håndterer fødevarer lejlighedsvist. Vejledningerne er en vigtig del af kampagnen og 

forebyggende for at undgå brud på fødevaresikkerheden. Vejledningerne har vist, at 

mange virksomheder under bagatelgrænsen ikke var klar over de enkelte 

hygiejneparametres betydning for fødevaresikkerheden, f.eks. temperaturen ved 

opbevaring, opvarmning og nedkøling samt tilstrækkelige håndvaskeforhold. 

Kampagnen har vist, at der er et behov for at vejlede virksomheder under 

bagatelgrænsen. På denne baggrund, og fordi Fødevarestyrelsen ønsker at nå ud til flere 

virksomheder på lejlighedsvise arrangementer, er det besluttet at videreføre dele af 

denne kampagne til en ny kampagne i 2016.  

Resultater 

Der er gennemført 130 kontrolbesøg, hvoraf 94 har været i virksomheder under 

bagatelgrænsen og 36 i virksomheder over bagatelgrænsen. 

Der er ikke udstedt påbud, forbud eller bødeforlæg til virksomheder under 

bagatelgrænsen. Der er givet en indskærpelse for manglende dokumentation af 

sporbarhed af de varer, der er anvendt i boden. Der er givet særlig vejledning i 60 

tilfælde. Heraf har 22 drejet sig om opbevaringstemperatur, 18 om opvarmning og 

nedkøling, og 30 om generel hygiejne. 

Der er givet et administrativt bødeforlæg til en virksomhed over bagatelgrænsen for 

opbevaring af fødevarer ved for høj temperatur. Der er ikke givet påbud eller forbud til 

virksomheder over bagatelgrænsen. Der er givet fire indskærpelser, hvoraf en er for 

opbevaring af fødevarer ved for høj temperatur, en er vedrørende generel hygiejne, og to 

er for manglende registrering. 

Metode 

Kontrollerne er udført ved lejlighedsvise arrangementer i virksomheder over og under 

bagatelgrænsen.  

Kontrollerne har været uanmeldte og er blevet udført som anden kontrol eller ordinær 

kontrol. Ordinær kontrol er udført i virksomheder over bagatelgrænsen. 

Der er ikke udtaget prøver i forbindelse med kampagnen. 

Der er så vidt muligt udført kontrol i virksomheder, som håndterede rå fødevarer eller i 

virksomheder, der tilberedte fødevarer. 


