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J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016

Slutrapport for kampagnen
Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016

INDLEDNING 

En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på det danske 
marked, er indført fra udlandet og ofte fra lande, hvor den fødevaresikkerhedsmæssige 
standard er lavere end i Danmark. 

Tidligere importrelaterede kampagner og analyseresultaterne fra den årlige danske 
pesticidkontrol har vist, at der fortsat er behov for at fokusere på fødevarer indført fra 
andre lande. 

Formålet med kampagnen var at kontrollere, om importørerne overholdte den relevante 
fødevarelovgivning af hensyn til fødevaresikkerheden, herunder: 

 Registrering til aktiviteten ”indførsel af fødevarer” 
 Egenkontrol, herunder risikoanalyse for importaktivitet. Der var mulighed for 

udtagning af prøver til analyse, hvis egenkontrollen blev vurderet til at være 
utilstrækkelig eller som en stikprøve til verifikation af virksomhedens egenkontrol 
både for importerede og samhandlede vegetabilske fødevarer

 Sporbarhed af vegetabilske fødevarer et led tilbage

Derudover var formålet også kontrol af, om der var økologiaktiviteter på ikke-
økologikontrollerede virksomheder. Baggrunden var, at en relativ stor del af 
overtrædelserne af økologireglerne i 2014 var håndtering og markedsføring af økologiske 
fødevarer på ikke-økologikontrollerede engrosvirksomheder.

KONKLUSION 

Kampagnen viste, at virksomhederne efterlevede reglerne vedrørende registrering til 
aktiviteten ”import fra tredjelande” og blot én enkelt virksomhed var ikke registreret til 
aktiviteten ”indførsel fra samhandelslande”. Der var otte virksomheder ud af i alt 146, 
der havde en mangelfuld eller ingen skriftlig risikoanalyse for fødevarer importeret fra 
tredjelande. Der var kun tre virksomheder, der ikke kunne fremvise sporbarhed ved en 
stikprøvekontrol af vegetabilske fødevarer. Desuden var der to virksomheder med 
økologiaktiviteter, der ikke havde en økologirapport og dermed ikke var underlagt 
økologikontrol.
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På baggrund af analyseresultaterne var der kun få overskridelser - 5 ud af 71 prøver. 

Egenkontrollen bør fortsat understøttes af prøveudtagninger, og virksomhederne bør 
have bedre kendskab til deres leverandører. 

Der bør derfor fortsat være fokus på virksomhedernes risikoanalyse og 
leverandørerklæringer og virksomhedens verifikation af egenkontrollen samt 
Fødevarestyrelsens validering af egenkontrollen ved analyseresultater.

Fordeling af kontrolbesøg og sanktioner hos engros- og detailvirksomheder
Af de 183 kontrolbesøg, som Fødevarestyrelsen har udført, var 62,3 % af besøgene i 
engrosvirksomheder og 37,7 % i detailvirksomheder. Antallet af sanktioner fordelt 
mellem engros og detail var hhv. 7,9 % og 7,2 %. 

Registrering af aktiviteten ”indførsel af fødevarer”
Ud af 183 virksomheder var der én enkelt virksomhed, der ikke var registreret til 
aktiviteten ”indførsel fra samhandelslande”. Der var 21 ud af 183 virksomheder, der ikke 
indførte vegetabilske fødevarer.

Virksomhedens egenkontrol og risikoanalyse 
Fødevarestyrelsen har givet syv indskærpelser pga. manglende eller utilstrækkelig 
risikoanalyse for importerede vegetabilske fødevarer, og én indskærpelse pga. at 
virksomhedens egenkontrolprogram ikke var implementeret i virksomheden. Fordelingen 
var tre indskærpelser i engros med behandling, fire indskærpelser i engros uden 
behandling og én i detail.

Resultaterne for analyser af prøver udtaget ved kontrolbesøgene
Resultaterne af analyserne viste, at fem prøver havde overskridelser af grænseværdien. 
Ingen af overskridelserne blev vurderet til at indebære en akut sundhedsmæssig risiko. 

Sporbarhed et led tilbage
Fødevarestyrelsen konstaterede manglende sporbarhed i tre detailvirksomheder, hvoraf 
to fik en indskærpelse og én fik et påbud om destruktion.

Økologiaktiviteter på ikke-økologikontrollerede virksomheder
Ud af de 183 virksomheder, var der fem, som også havde økologiaktiviteter inkl. 
økologirapport. Der var to engrosvirksomheder, der havde økologiaktiviteter med engros 
salg af færdigpakkede økologiske fødevarer, hvor der er krav om en økologirapport. De 
to virksomheder var ikke registeret til økologiaktiviteterne hos Fødevarestyrelsen, og de 
fik dermed en indskærpelse. 

RESULTATER 

Kontrolbesøgene blev udført uanmeldt i 183 virksomheder, der enten var registrerede 
som importører hos Fødevarestyrelsen eller hos virksomheder, hvor der var en 
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forventning om, at de indførte vegetabilske fødevarer fra udlandet. Det viste sig i 
forbindelse med kontrol af sporbarhed ved 21 af kontrolbesøgene, at der hverken var 
import og/eller samhandel af vegetabilske fødevarer, heraf var fordelingen 20 detail og 1 
engros uden behandling.

Kontrolbesøgene var fordelt på følgende virksomhedstyper: engros med behandling (43), 
engros uden behandling (71) og detail (69). I alt blev de tre lovgivningsområder 
kontrolleret i 493 tilfælde, fordelt på 42, 68, 36 kontroller af egenkontrol, 39, 61, 62 
kontroller af mærkning (sporbarhed) og 43, 73, 69 kontroller af godkendelser 
(registrering som importør) for hhv. engros med behandling, engros uden behandling og 
detail.
Den procentvise fordeling af antal sanktioner indenfor et lovgivningsområde fordelt på 
engros og detail var:

 Engros egenkontrol (risikoanalyse) – 6,3 %
 Engros mærkning (sporbarhed) – 0 %
 Engros godkendelser (manglende økologirapport) – 1,7 %
 Detail egenkontrol – (risikoanalyse) – 2,3 %
 Detail mærkning (sporbarhed) – 4,8 %
 Detail godkendelser (manglende registrering importør) – 1,4 %

 

Sanktioner

Fødevarestyrelsen har i alt ud af de 183 kontrolbesøg givet 14 sanktioner, fordelt på 13 
indskærpelser og 1 påbud. Fordelingen på engros og detail indenfor 
lovgivningsområderne fremgår af Tabel 1, s. 5.

Sanktioner i procent ud fra antal kontrolbesøg i den nævnte virksomhedstype:

 Engrosvirksomheder 8,1 %

 Detailvirksomheder 7,1 %

Ud af de 183 virksomheder, var der én enkelt virksomhed, der ikke var registreret som 
importør fra samhandelslande. Ud af de 183 virksomheder, var der fem, som også havde 
økologirapport, og der var to engrosvirksomheder, der manglede en økologirapport for 
salg af færdigemballerede økologiske fødevarer.

Fødevarestyrelsen har udtaget 71 prøver til kontrol af forskellige risikoparametre 
indenfor vegetabilske fødevarer. Fordelingen af prøver på parameterniveau fremgår af 
tabel 2, s. 5. Prøverne blev udtaget som en verifikation af virksomhedens egenkontrol, 
eller hvor risikoanalysen var konstateret mangelfuld eller ikke eksisterende.

Fødevarestyrelsens analyser viste, at der var 5 overskridelser. Se tabel 3, s. 6 for 
oversigt over hvilke prøver, der er fundet overskridelser i. 

For to af de virksomheder, hvor der var givet sanktioner under lovgivningsområdet 
egenkontrol for ikke eksisterende risikoanalyse for import af vegetabilske fødevarer, blev 
der også udtaget prøver. Prøveresultaterne viste ingen overskridelser.
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For en virksomhed, hvor der var givet en sanktion pga. manglende sporbarhed af 
vegetabilske fødevarer, blev der udtaget tre prøver, hvoraf den ene (aubergine) havde 
en overskridelse af pesticidet Profenofos.

Ved overskridelserne for pesticiderne er alle resultaterne blevet risikovurderet og 
vurderet til ikke at udgøre en akut sundhedsmæssig risiko og opfølgning på overskredne 
grænseværdier fulgte Fødevarestyrelsens almindelige praksis på området. Resultatet 
med overskridelsen for procesforureningen for furan i soyasauce er blevet risikovurderet 
og giver ikke anledning til sundhedsmæssig bekymring.

METODE

Kontrolkampagnen forløb i perioden fra 01.03.2016 til 15.06.2016.

Kontrolbesøgene blev udført uanmeldt i 183 virksomheder både detail og engros, der 
enten var registrerede som importører hos Fødevarestyrelsen, eller hvor der var en 
forventning om, at der blev indført vegetabilske fødevarer fra udlandet. Dermed var det 
muligt at lave kontrol i alle typer brancher både i detail og engros.

Forinden kampagnens opstart udsendte Fødevarestyrelsen et nyhedsbrev til de ca. 3000 
abonnenter på nyhedsbrevet om import og samhandel, vedrørende fokus på 
importørernes egenkontrol herunder risikoanalyse af importerede vegetabilske fødevarer 
samt links til relevant lovgivning og vejledninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ved kontrolbesøget blev virksomhedens registrering i Fødevarestyrelsen sammenholdt 
med de egentlige aktiviteter for indførsel af vegetabilske fødevarer i virksomheden samt 
om der var økologiaktiviteter uden en økologirapport. Virksomhedens egenkontrol og 
risikoanalyse blev kontrolleret i forhold til virksomhedens importaktiviteter for 
vegetabilske fødevarer, herunder vegetabilske fødevarer underlagt restriktioner og 
intensiveret offentlig kontrol, samt egenkontrollen ift. samhandel og 
leverandørerklæringer. I visse tilfælde blev egenkontrollen verificeret ved hjælp af 
prøveudtagning, afhængig af virksomhedens vareudvalg af vegetabilske fødevarer, eller 
prøver blev udtaget pga. manglende risikoanalyse for importerede vegetabilske fødevarer 
eller manglende sporbarhed. Der blev også foretaget en stikprøvekontrol af sporbarheden 
- et led tilbage til leverandør.
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Bilag 1

Tabel 1 Sanktioner – indskærpelser fordelt på branche og lovgivningsområde
Branche Egenkontrol 

/Risikoanalysea
Sporbarhed 
(mærkning 
og 
information)

Registrering 
som importør 
(godkendelser)

Manglende 
økologirapport 
(godkendelser)

Engros med 
behandling

3 0 0 0

Engros uden 
behandling

3+1b 0 0 2

Detail 1 2 + 1 påbud 1 (samhandel) 0
Total 7+1b 3 1 2

a) Risikoanalyse var enten ikke eksisterende for importerede vegetabilske fødevarer eller var 
mangelfuld
b) Indskærpelsen vedrørte implementering af virksomhedens egenkontrolprogram for indførsel af 
fødevarer

Tabel 2 Antal prøver pr. parameter
Parameter Prøver

uorganisk arsen 5Spormetaller

bly, kviksølv og 
cadmium

1

Pesticider 39

farvestoffer 16

konserveringsmidler 2

Tilsætningsstoffer 

svovldioxid 1

Mikrobiologi (salmonella) 1 

aflatoksin B1 4  Mykotoksiner

ochratoksin A 1

Procesforurening (furan) 1

I alt 71
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Tabel 3 Signifikante overskridelser af grænseværdien ved analyseresultater
Fødevare Oprindelsesland Parameter 

(Kontaminant)
Te (grøn te) Kina Pesticid (Triazophos)
Te (urte) EU og Ikke-EU Pesticid (Dichlorprop)
Basmatiris Pakistan Pesticid (Chlorpyrifos)
Friske gule auberginer Uganda Pesticid (Profenofos)
Soyasauce Kina Procesforurening (Furan)
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