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J. nr.: 2019-26-60-00062 20. april 2021

Slutrapport for kampagnen

OPSON IX

INDLEDNING 

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor deltager 
Fødevarerejseholdet i Operation OPSON. Operation OPSON er en international 
tilbagevendende aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige 
fødevarer og er koordineret af Interpol og Europol, som samler resultaterne fra alle lande 
til en fælles rapport

Operationen har til formål at: 

 beskytte folkesundheden, 

 bekæmpe organiserede kriminelle grupper, der er involveret i handel med falske 
og underlødige fødevarer

 styrke det internationale samarbejde

 styrke nationalt samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder

 styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien.

Formålet med kampagnen i Danmark er at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt 
styrke samarbejdet på tværs af grænserne.

Kampagnen omfattede følgende emner:
1. Honning

2. Hestepas
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KONKLUSION

Resultaterne viser, at det for 13 % af honning-produkterne tydede på, at der var tilsat 
sukker til honningen, hvilket er ulovligt.

For hestepas var det særligt på slagtehusene, at der var udfordringer med at sikre 
identiteten af hestene. Særligt de udenlandske pas gav grund til mistanke.

Hos hestehandlerne/hesteavlere blev det konstateret, at der ikke var meldt ejerskifte i 
forbindelse med salg. Dette ses i kampagnen særligt udbredt for de udenlandske heste. I 
flere sager blev døde heste ikke meldt afgået og passene forblev hos den sidst kendte 
ejer.

RESULTATER

Honning

Analyseresultaterne viste uregelmæssigheder i 9 ud af 55 produkter. For 7 produkter 
tydede resultaterne på en tilsætning af sukker, et produkt viste, at det havde været 
opvarmet og i et andet produkt blev der fundet mælkesyre. Ifølge reglerne må honning 
ikke tilsættes sukker, opvarmes eller begynde at gære.

Virksomhederne valgte frivilligt at stoppe markedsføringen og/eller orientere deres 
aftagere i de relevante tilfælde.

I de 5 virksomheder, hvor der blev konstateret tegn på tilsat sukker, er der lavet en 
dybdegående kontrol for at afdække virksomhedens rolle i og kendskab til 
overtrædelsen. 

Hestepas

Der er i alt udført 21 kontroller; 3 i detailbutikker, 11 på slagterier og 7 hos 
hestehandlere/stutterier. Derudover er der lavet kontrol af en stikprøve af hestepas fra 
tidligere slagtede heste.

På slagterierne er der givet sanktioner i 7 virksomheder fordelt på 9 indskærpelser og 4 
bøder. Der er tale om overtrædelser af regler om sporbarhed, risikoanalyse, 
fødevaresikkerhed samt for hindring af kontrollen. Det blev bl.a. konstateret, at 
slagterierne ikke kunne dokumentere, hvorfra de havde modtaget heste, eller at der var 
slagtet heste med pas, som så ud til at være forfalsket. Endvidere var risikoanalysen 
flere steder ikke dækkende og der var to slagterier, som havde slagtet et mindre antal 
heste uden at få udført den lovpligtige trikinanalyse.

Kontrollen med hestepas for allerede slagtede heste viste, at der i omkring 20 % af de 
udenlandske pas var tegn på forfalskninger. Disse informationer er efterfølgende sendt til 
de udenlandske myndighed med forespørgsel om en vurdering. I lige under halvdelen af 
de kontrollerede udenlandske pas er mistanken om forfalskning blevet bekræftet af de 
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respektive landes myndigheder. I andre tilfælde er passet vurderet korrekt og i nogle 
sager afventes der fortsat svar fra myndighederne.

For hestehandlere/hesteavlere blev forholdet håndtering af dyr, trods frakendelse af 
retten til at holde dyr, anmeldt til politiet. Der blev desuden givet 2 forbud mod 
omsætning af konkrete heste uden identifikation samt givet 1 indskærpelse for 
manglende dokumentation for dyrlægebehandling. Det blev endvidere beslaglagt pas, 
hvor hestene ikke kunne findes på adressen.

I detailbutikkerne er der givet en indskærpelse for manglende dokumentation af 
egenkontrol, en for manglende mærkning med holdbarhed samt en indskærpelse for 
vildledning af forbrugeren ved salg af kød med overskreden holdbarhed gamle varer.

METODE

Honning
De 55 prøver blev indsamlet hos importører og producenter. Prøverne blev herefter 
analyseret hos Eurofins med autenticitetspakke for honning (Refraktometri, EA-IRMS og 
NMR) for at afdække om honningen var i overensstemmelse med lovgivningen.

På baggrund af resultaterne er der lavet opfølgende kontroller. Der er udtaget yderligere 
prøver for at afdække omfanget. Desuden er sagerne sendt videre til myndighederne i 
leverandørlandene.

Hestepas
Fødevarestyrelsen har taget udgangspunkt i data fra Seges samt efterretning fra ind-og 
udland og har på den baggrund udvalgt virksomheder til kontrol. Kontrollen på 
slagterierne omfattede: Risikoanalyse, sporbarhed, trikintest og forfalskede pas.

Myndighederne i de pasudstedende lande er kontaktet i de tilfælde, hvor der er 
konstateret tegn på forfalskede pas.
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