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J. nr.: 2014-24-60-00005 20.06.2016 

 

Slutrapport for kampagnen 

Import af ikke-animalske fødevarer 2015 

INDLEDNING  

 

En stor del af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som den danske forbruger 

køber, er indført fra udlandet. Det er ofte fra lande, hvor den 

fødevaresikkerhedsmæssige standard er lavere end i Danmark. Fødevarer fra udlandet 

kan således udgøre en sundhedsrisiko for danske forbrugere. 

 

Tidligere importrelaterede kampagner har vist manglende regelefterlevelse. De sidste år 

har Rejseholdet endvidere foretaget prøveudtagning på pesticidområdet. Disse resultater 

sammenholdt med resultaterne fra den årlige danske pesticidkontrol viser, at der findes 

en del overtrædelser af de gældende regler for importeret frugt og grønt. Kampagnen 

skulle derfor øge fokus på overholdelse af pesticidreglerne samt reglerne for 

importørernes egenkontrol. 

 

Formålet med kampagnen var at kontrollere, at importørerne overholdte den relevante 

lovgivning med hensyn til fødevaresikkerheden. Kampagnen omfattede kontrol af 

 Egenkontrol – med særligt fokus på pesticider 

 Sporbarhed et led tilbage 

 Overholdelse af importrelaterede restriktioner for ikke-animalske fødevarer 

 Registrering af aktiviteten ”indførsel af fødevarer” 

 

KONKLUSION 

Samlede konklusion 

Kampagnen viste, at virksomhederne efterlevede reglerne vedr. registrering til import fra 

tredjelande, men at de ikke altid havde samme regelefterlevelse, når det gjaldt 

samhandel. Her viste sig problemer med mangelfulde egenkontrolprocedurer, herunder 

risikoanalyser. 

Endvidere viste resultaterne, at egenkontrollen bør understøttes af prøveudtagninger, og 

at virksomhederne bør have bedre kendskab til deres leverandører. 

På baggrund af erfaringerne fra denne kampagne vurderer Fødevarestyrelsen, at der 

fortsat er behov for fokus på virksomhedernes importaktivitet, egenkontrol herunder 
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risikoanalyse samt Fødevarestyrelsens validering af egenkontrollen ved 

analyseresultater.  

I 2016 iværksættes derfor to kampagner; én med fokus på indførsel af vegetabilske 

fødevarer, herunder en stikprøvevis validering af importørernes egenkontrol, og én med 

særlig fokus på pesticidrester i vegetabilske fødevarer.  

Fordeling af kontrolbesøg og sanktioner hos engros- og detailvirksomheder 

Af de 177 kontrolbesøg, som Fødevarestyrelsen har udført, var 46,3 % af besøgende i 

engrosvirksomheder og 51,4 % af besøgende i detailvirksomheder. Antallet af sanktioner 

var næsten ligeligt fordelt mellem engros- og detailvirksomheder, nemlig 

engrosvirksomheder (9,8 %) og detailvirksomheder (11 %).  

Registrering af importaktiviteten 

De kontrollerede virksomheder med tredjelandsimport var alle korrekt registreret hos 

Fødevarestyrelsen. Sanktioner blev givet til virksomheder, som ikke efterlevede reglerne 

omkring registrering ved indførsel af vegetabilske fødevarer fra andre EU lande 

(samhandel). 

Virksomhedens egenkontrol 

Fødevarestyrelsen har givet sanktioner i 11 virksomheder pga. manglende eller 

utilstrækkelig risikoanalyse. Alle sanktioner blev givet som indskærpelser og med 

følgende fordeling: seks indskærpelser i forbindelse med import (3.land), to 

indskærpelser i forbindelse med samhandel (EU) og tre indskærpelser for generel 

manglende egenkontrol/risikoanalyse. 

Resultater for pesticidanalyser af prøver udtaget ved kontrolbesøget 

I visse tilfælde blev der ved analyserfundet overskridelser af gældende grænseværdier, 

selvom virksomhedens egenkontrol i første omgang var blevet vurderet i orden (Tabel 2). 

Sporbarhed et led tilbage 

Fødevarestyrelsen har konstateret manglende sporbarhed på fødevarer i fire 

virksomheder.   
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RESULTATER  

Fødevarestyrelsen har udført 177 kontrolbesøg. Kontrolbesøgene er fordelt på følgende 

virksomhedstyper: Engros med behandling (17), engros uden behandling (65), detail 

(91) og øvrige (4).  

 

Fordeling af kontroller (virksomhedstype) 

Fordeling i % på virksomhedstyper: (Tabel 3,figur 1) 

 Engros med behandling: 9,6 % 

 Engros uden behandling: 36,7 % 

 Detail: 51,4 % 

 Øvrige: 2,3 %  

 

Fordeling af kontroller (engros/detail) 

Fordeling af kontroller i % mellem engros og detail virksomheder: (Tabel 3,figur 2) 

 Engros virksomheder: 46,3 % 

 Detail virksomheder: 51,4 % 

 

Sanktioner 

Fødevarestyrelsen har i alt givet 20 sanktioner, fordelt på 19 indskærpelser og ét påbud. 

Sanktioner fordelt på virksomhedstyper og kontrolområder (Tabel 1): 

 

Engros med behandling: 

 Virksomhedens egenkontrol – én indskærpelse 

Engros uden behandling: 

 Virksomhedens egenkontrol – fem indkærpelser 

 Godkendelser m.v. – to indskærpelser 

Detail: 

 Virksomhedens egenkontrol – fire indkærpelser 

 Godkendelser mv.v. – to indskærpelser  

 Mærkning og information – tre indskærpelser og ét påbud 
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Øvrige: 

 Virksomhedens egenkontrol – én indskærpelse 

 Godkendelser m.v. – én indskærpelse 

 

Sanktioner i % ud fra antal kontroller i den nævnte virksomhedstype: (Tabel 3,figur 3) 

 Engrosvirksomheder: 9,8 % 

 Detailvirksomheder: 11,0 % 

 

Fødevarestyrelsen konstaterede, at ni af de kontrollerede virksomheder importerede 

fødevarer underlagt importrestriktioner, og at 56 virksomheder ikke importerede 

fødevarer underlagt importrestriktioner.  

Fødevarestyrelsen har udtaget 50 prøver til pesticidanalyse. Prøverne fordelte sig 

således: 

 34 af prøverne var udtaget i engrosvirksomheder og 16 af prøverne var udtaget i 

detailvirksomheder. 

 38 prøver af fødevarer med oprindelse i et tredjelandland og 12 prøver af 

fødevarer med oprindelse i  et EU land. 

 I 42 prøver var resultatet for pesticidrester under maksimalgrænseværdien. 

 For to prøver lå analyseresultatet højere end maksimalgrænseværdien, men 

overskridelsen var ikke signifikant, når der blev taget højde for den statistiske 

usikkerhed på analysen.   

 I seks prøver viste analyseresultatet en signifikant overskridelse af 

maksimalgrænseværdien, (Tabel 2).  

 I én af de seks prøver blev analyseresultatet vurderet som sundhedsmæssigt 

uacceptabelt, og virksomheden valgte at trække produktet tilbage. 

 

I de tilfælde hvor der var fundet utilfredsstillende analyseresultater, havde en 

dokumentkontrol af virksomhedernes egenkontrol – herunder risikoanalyse – været 

vurderet til at være i orden. Virksomhederne havde haft erklæringer, hvor leverandøren 

bekræftede, at EU-reglerne for pesticider blev overholdt. I starten af 2016 blev der igen 

udført tilsyn hos virksomhederne med analyseresultater med signifikant overskridelse af 

maksimalgrænseværdien. To virksomheder fremviste deres skærpede krav over for de 

involverede leverandører, to virksomheder fik indskærpet, at der skulle foreligge 

tilstrækkelig risikoanalyse og én virksomhed fik påbud for manglende opfølgning efter to 

analyser, som begge viste overskredne maksimalgrænseværdier. 
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METODE  

Kontrollen blev gennemført fra 1.10.2015 til 31.12.2015 som uanmeldt kontrolbesøg. 

 

Ved kontrolbesøget blev virksomhedens registrering i Fødevarestyrelsen sammenholdt 

med de faktiske importaktiviteter i virksomheden.   

Endvidere blev virksomhedens egenkontrolprocedurer dokumenteret/kontrolleret i 

forhold til virksomhedens importaktiviteter. I visse tilfælde blev egenkontrollen 

verificeret/fulgt op ved hjælp af prøveudtagning af udvalgte fødevarekategorier.  

Endelig foretog Fødevarestyrelsen en stikprøve af sporbarheden på såvel fødevarer 

underlagt restriktioner som øvrige fødevarer.  

 

I denne kampagne var det muligt at lave kontrol i alle relevante brancher. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1: Indskærpelser/påbud på brancheniveau og emne 

Branche Virksomhedens 

egenkontrol 

Godkendelser Mærkning og 

information 

Engros med 

behandling 

1   

Engros uden 

behandling 

5 2  

Detail 4 2 3+1 (påbud) 

Øvrige 1 1  

Total 11 5 3+1 

 

 

 

 

Tabel 2. Fund af pesticidrester signifikant over maksimalgrænseværdien 

Fødevare Oprindelsesland Pesticidrest 

Meterbønne   Dominikanske Republik     carbendazim 

Appelsiner   Brasilien                        propagit 

Koriander      Israel                              diazinon 

 

Små agurker Jordan                            carbendazim 

 

Tørret chili     Sri Lanka                        ethion + profenofos 

 

Grøn Chili    Indien                        Acephat + methamidophos, 

monocrotophos + fipronil 
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Tabel 3: Fordeling af kontrollerne på branche, engros/detail og sanktioner 

 

 
 

Ovenstående figur 3 giver et overblik over fordelingen af de udførte kontroller. 

Kontrollerne er fordelt med ca. halvdelen i engros og halvdelen i detail. Som det fremgår 

af figur 3 bliver der givet stort set det samme antal sanktioner i detailvirksomhederne 

som i engrosvirksomhedern – ca. 11 % af detailvirksomhederne og ca. 10 % af 

engrosvirksomhederne.    

0

10

20

30

40

50

60

Figur 1: % kontrol fordelt
på brancher

Figur 2: % fordeling
mellem engros- og
detailvirksomheder

Figur 3: Sanktioner i % af
antal kontroller i engros-

og detailvirksomheder

engros m/beh

engros u/beh

detail

engros


