
 

  

Side 1/3 

 
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 

J. nr.: 2015-29-60-00111 25-07-2016 

 

Slutrapport for kampagnen 

Mærkning og information i virksomheder, der 

producerer eller importerer frosne fødevarer med 

risiko for listeria (del B) 

INDLEDNING   

Som følge af kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats har Fødevarestyrelsen igangsat 

en række initiativer for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen. Dele af 

initiativerne indgår i Fødevareforlig 3 og omfatter bl.a. vidensopbyggende tiltag. Målet er 

at give virksomhederne bedre vejledning, der kan omsættes i praksis for at forebygge og 

undgå smitte til forbrugerne. Blandt disse initiativer er en pakke med tre kampagner 

(Del A, B og C) med bredt fokus på listeria. Kampagnerne del A og del C er målrettet 

institutions- og hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. med produktion af mad til 

personer i risikogruppen for listeria. Kampagnen del B, der afrapporteres i denne 

slutrapport, er målrettet de virksomheder, der fremstiller og leverer produkter til 

ovennævnte  virksomheder, herunder særligt frosne varmebehandlede fødevarer til 

fremstilling af færdigretter.  

Det primære formål med kampagnen var gennem vejledning at øge virksomhedernes 

viden om risikoen for listeria i frosne varmebehandlede fødevarer og derved sikre, at 

disse produkter forsynes med eller ledsages af tilstrækkelig brugsanvisning og 

holdbarhedsangivelse til forbrugere og modtagevirksomheder. Kampagnen vil bidrage til 

at mindske risikoen for sygdomstilfælde med listeria ved en indsats allerede i første led. 

Kampagnen var målrettet virksomheder, der producerer eller importerer frosne 

varmebehandlede fødevarer, fordi disse produkttyper ved forkert anvendelse kan udgøre 

en risiko i forhold til listeria. 
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KONKLUSION   

Kun 1 virksomhed har fået en sanktion, en indskærpelse for manglende brugsanvisning 

og holdbarhedsangivelse, hvilket er tilfredsstillende. Over halvdelen af de kontrollerede 

virksomheder er blevet vejledt i forbindelse med kampagnen.  

Kontrolkampagnen var tilrettelagt med vejledningsaspektet i fokus.  

Kontrolkampagnens resultater viser, at der er behov for fortsat fokus hos 

virksomhederne og i kontrollen på de informationer, som virksomhederne videregiver om 

anvendelse af frosne varmebehandlede fødevarer. Det gælder særligt indhold, opbygning 

og tydelighed ved angivelse af brugsanvisning, egenkontrolprocedurer for validering af 

brugsanvisning samt angivelse af holdbarhed efter optøning.  

Den sidste del af kampagnepakken (del C) omfatter virksomheder som 

hospitalskøkkener, der bl.a. er modtagevirksomheder af frosne varmebehandlede 

fødevarer, og som anvender disse til fremstilling af færdigretter. Det forventes, at 

effekten af del B vil være positivt medvirkende til, at de frosne varmebehandlede 

fødevarer anvendes korrekt i de efterfølgende led, hvilket vil fremme 

fødevaresikkerheden - særligt i forhold til listeria. 

RESULTATER  

Der blev gennemført 80 kontrolbesøg i engrosvirksomheder, der producerer eller 

importerer frosne varmebehandlede fødevarer, herunder både kødprodukter, fiskevarer, 

sammensatte fødevarer og vegetabilske produkter.   

I kampagnen er der indgået kontrol af virksomheder fra i alt 25 forskellige 

engrosbrancher. 35 af de 80 kontrollerede virksomheder (44 %) producerer eller 

importerer kød- eller fiskeprodukter.  

Kontrolkampagnen har samlet givet anledning til 1 enkelt sanktion. Indskærpelsen går på 

en manglende brugsanvisning og manglende mærkning med holdbarhed på frost. De 

øvrige 79 kontrolbesøg har ikke givet anledning til anmærkninger.  

I flere end seks ud af ti virksomheder (63 %) er der ydet vejledning inden for rammerne 

af kontrolkampagnen. I flere tilfælde er der ydet vejledning om mere end ét forhold.  

Det er primært angivelse af brugsanvisning, der har vist sig at være en udfordring for 

virksomhederne i forhold til risikoen for listeria. 43 % af virksomhederne er således 

vejledt om forhold vedrørende brugsanvisning, og en mindre andel (18 %) er vejledt om 

forhold vedr. angivelse af holdbarhed.  

Vejledningsemner af betydning i forhold til listeria var: 

 Tydelighed og præcision af brugsanvisning, så det fremgår klart for forbrugeren 

eller modtageren, at produktet af fødevaresikkerhedshensyn skal opvarmes til 

mindst 75 grader. 
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 Tydelig og konkret brugsanvisning, så det er klart for forbrugeren, hvordan 

fødevaren skal anvendes på rette måde, fx tilberedes direkte fra frost. 

 Efterprøvning (validering) af brugsanvisning. 

 Risikoanalyse og vurdering af vækstmuligheder for listeria, herunder indplacering 

af produkter i kategorier i henhold til mikrobiologiforordningen. 

METODE  

Kontrolkampagnen blev gennemført i perioden 15. februar til 30. april 2016.  

 

Kampagnen omfattede relevante engrosvirksomheder, der producerer eller importerer 

frosne fødevarer, som er varmebehandlet forud for indfrysning, herunder animalske, 

vegetabilske og sammensatte fødevarer. Relevante virksomheder findes inden for et 

bredt udvalg af brancher og består af såvel virksomheder med produktion som 

kontorvirksomheder. 

 

Kampagnekontrollen blev tilrettelagt med fokus på vejledning. Det primære fokus på 

kontrolbesøgene var mærkning og information og i nogle tilfælde også egenkontrol. 

Egenkontrol var inden for kampagnens rammer kun relevant for virksomheder, der 

producerer og markedsfører spiseklare produkter. Det skyldes, at der kun er fastsat 

grænseværdier for listeria og krav til fx prøver som en del af egenkontrollen for 

spiseklare fødevarer.   

 

Under mærkning og information blev der fokuseret på risikoen for forekomst af listeria i 

frosne produkter og mulighed for vækst efter optøning samt retningslinjer for 

tilstrækkelig brugsanvisning og mærkning med eller videregivelse af holdbarhedsdato, 

særligt efter optøning. 

Under egenkontrol blev der for de relevante virksomheder fokuseret på virksomhedens 

risikoanalyse og foranstaltninger til at overvåge mulig forurening med listeria.  

 


