Intern Audits auditprogram 2020-2022
2020
2020-1

To-skallede bløddyr

2020-2

Veterinært beredskab

2020-3

Kontrol og mærkning af foder - sammensætning og anprisninger

2021
2021-1

Sporbarhed – fra gård til gaffel

2021-2

Kontrol af Salmonella

2021-3

Kontrol og mærkning af fødevarer – allergener og vildledning

2022
2022-1

Økologi

2022-2

Eksport af levende dyr

2022-3

Slagterier

1. Generelle bemærkninger
Det 3-årige auditprogram bygger på et auditunivers og en tidligere gennemført risikovurdering. Erfaringer fra tidligere supervisioner og audits, gennemførte Sante F audits og facts findings er anvendt ved vurdering af, hvilke
audits der skal gennemføres. Områder i audituniverset, hvor der ikke tidligere har været udført audits er endvidere prioriteret. Planlagte nye tiltag i kontrollen er også taget med i betragtning ved programlægningen.
Bagerst i programmet er oplistet en række alternative audits. Audits på listen
er udvalgt på samme baggrund som de foreslåede audits.
Et udkast til auditprogrammet har tidligere været forelagt strategisk interessentudvalg og har været i Intern Høring. Den interne høringen har medført,
at audit af animalske biprodukter er blevet udskiftet med en audit af kontrol
af Salmonella samt nogle justeringer i forhold til tidspunkter for de enkelte
audits.
Auditprogrammet for hhv. 2021 og 2022 sendes i intern høring året før.
2. Bemærkninger til de specifikke audits
2020-1 To-skallede bløddyr
Kontrol med området varetages af en enkelt enhed. Der er ikke indmeldt risici for at kontrollen ikke er i overensstemmelse med kontrolforordningen.
Området af audituniverset er ikke tidligere auditeret. Det forventes at auditten primært omfatter administration af fangstområder, sporbarhed og hygiejne. En Sante F audit i 2012 afdækkede uoverensstemmelser på området,
det forventes at auditten indkluderer opfølgning på resultater fra Sante F audits.
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2020-2 Veterinært beredskab
Emnet scorer den højeste risiko på veterinærområdet. Anvendelse af action
cards er nævnt flere gange.
Emnet ”Veterinært beredskab” er ikke tidligere auditeret, der har både har
været flere beredskabsøvelser og Sante F audits på området. Mulighed for at
auditere samarbejde mellem enheder og anvendelsen af resultater fra disse
øvelser.
2020-3 Kontrol og mærkning af foder - sammensætning og anprisninger
Emnet scorer en mellem risiko, og flere enheder har meldt emnet ind. Der er
ikke tidligere auditeret kontrol af mærkning af foder.
I 2013 blev foderområdet auditeret. I flere kombinerede fødevare og foder
audits er der siden givet anbefalinger til forbedring af kontrolsystemet vedrørende foder. Der vil være mulighed for at følge op på nogle af disse.
2021-1 Sporbarhed – fra gård til gaffel
Området kontrol af sporbarhed scorer en høj risiko både på veterinær og fødevaresiden og er meldt ind af flere enheder. Det vil være muligt at se på
kontrol af sporbarhed på tværs af organisationen ved at følge et produkt fra
primærproduktion til færdigt købeklart produkt.
Auditten forventes at omfatte kontrol af sporbarhed igennem forsyningskæden. Auditten vil omfatte anprisninger på fødevarer vedr. produktion i primærled.
2021-2 Kontrol af Salmonella
Emnet scorer højt på det veterinære område. Auditten omfatter kontrol af
Salmonella i primærproduktionen - særligt overvågning (salmonellahandlingsplan) og opfølgning på prøveresultater, særligt i fjerkræbesætninger.
Der kan endvidere følges op på dele af Audit nr. 2016-2 (Kontrol med rødt
kød - hygiejne, zoonoser og restkoncentrationer), hvor der blev auditeret
kontrol af Salmonella Dublin i kvæg og uddelegeret kontrol.
2021-3 - Kontrol og mærkning af fødevarer – allergener og vildledning
Emnet scorer en høj risiko og er meldt ind af flere enheder. Området markedsføring/mærkning og emnet vildledning er ikke tidligere auditeret. Det
forventes at også tiltag mod svindel vil indgå i auditten. Der er planer om
kampagne vedr. kontrol af allergener i 2020. Det vil være muligt at auditere
hvilken effekt kampagnen havde.
2022-1 Økologi
Emnet scorer en mellem risiko. FVO har udført audit på området i 2015.
Økologi er ikke tidligere auditeret. Området er i vækst. Mulighed for at se på
kontrollens vurderinger af risiko for svindel. Ny lovgivning på området fra
1.1.2021.
2022-2 Eksport af levende dyr
Området har fået en høj score på det veterinære område og er meldt ind af
flere enheder. Emnet transportegnethed og smittebeskyttelse blev auditeret i
2018, der blev ikke auditeret kontrolsystemet vedr. transportbestemmelser
på grund af omlægninger af kontrollen på dette område. Der kan foretages
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audit på kontrol af transportbestemmelser, herunder anvendelse af traces og
logbogskontrol.
2022-3 Slagterier
Emnet scorer en høj risiko. Der er tidligere foretaget supervision på kontrol
på små og mellemstore slagterier. I 2016 blev kontrol på kvæg-slagterier auditeret. Der vil være mulighed for at følge op på dele af tidligere audits og supervisioner.
3. Alternative audits
Oversigt og bemærkninger til de alternative audits.
Alternative audits
1

Kontrol af ernæringsanprisninger/næringsdeklarationer i fødevarer

2

Primærproduktion – fisk

3

Nye fødevarer/fremstillingsprocesser

4

Sporbarhed levende dyr

5

Kosttilskud og berigede fødevarer

6

Kontrol af veterinær medicin

7

Kontrol af fiskevarer

8

Import af ABP, Foder og Non-food/FKM

9

Tilsætningsstoffer

10 Risiko for fødevarebårne sygdomme
11 Kontrol i detailvirksomheder
12 Mykotoxiner
13 Animalske biprodukter
14 Kød og Kødprodukter
15 Særlige produkter fra 853-virksomheder

Bemærkninger til alternative audits:
1 - Kontrol af ernæringsanprisninger/næringsdeklarationer i Fødevarer
Emnet scorer en mellem risiko. Emnet er ikke tidligere auditeret.
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2 - Primærproduktion af fisk
Der er ikke indmeldt risici på området. Emnet har ikke tidligere været auditeret. Snitflade til fiskeristyrelsen. Kontrol af fiskevirksomheder blev superviseret i 2012. Sante F har auditeret i 2015 og senest i 2019.
3 - Nye fødevarer/fremstillingsprocesser
Emnet scorer en mellem risiko men er meldt ind af flere enheder. Ikke tidligere auditeret.
4 - Sporbarhed - levende dyr
Emnet scorer en mellem risiko og flere enheder har meldt ind på området.
Emnet er auditeret i 2014. Der vil være mulighed for at følge op på denne audit.
5- Kosttilskud og berigede fødevarer
Emnet scorer en høj risiko, men er kun meldt ind af 2 enheder. Emnet er ikke
tidligere auditeret. Sante F har udført en fact finding på audit af kontrol af
kosttilskud, hvor dk ikke deltog.
6 - Veterinærmedicin
Emnet scorer en høj risiko. Området blev auditeret i 2016, handleplaner er
ikke gennemført endnu.
7 - Kontrol af fiskevarer
Scorer en mellem risiko. Hygiejne er netop auditeret af Sante F i 2019. Der
vil være mulighed for at følge op på resultater fra supervision, og resultater
vedrørende audit af egenkontrol.
8 - Import af ABP, Foder og Non-food/FKM
Emnet scorer en mellem risiko men er meldt ind af flere enheder. Ikke tidligere auditeret.
9- Tilsætningsstoffer
Scorer en mellem risiko. Der var FVO Fact-finding i 2015 på området, uden
nævneværdige bemærkninger.
10 - Risiko for fødevarebårne sygdomme.
Scorer højt i risikovurderingen, der er dog kun 1 enhed, der har meldt emnet
ind. Ikke tidligere auditeret.
11 - Kontrol i detailvirksomheder
Emnet scorer en mellem risiko. Kontrol i detailvirksomheder er indgået i en
del audits.
12 - Mykotoxiner
Emnet scorer en mellem risiko. En del af kontrollen blev auditeret i 2013 på
foderområdet.
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13 - Animalske biprodukter
Området scorer en mellem risiko. Emnet animalske biprodukter er tidligere
auditeret (2013), og siden har Sante F også haft en audit af området. Der vil
være mulighed for at følge op på handleplaner, samt at følge op på elementer
vedr. tilbagetrækning fra tidligere audit af beredskab og eventuelle anbefalinger fra Sante F vedr. import af ABP. Sante F forventer dog at foretage en audit på dette område i 2020, og der er i 2019 gennemført en supervision påområdet.
14 - Kød- og Kødprodukter
Emnet scorer en mellem risiko. Få virksomheder der foretager opskæring og
fremstilling af kødprodukter.
15 – Særlige produkter fra 853-virksomheder
Emnet scorer en mellem risiko. Få virksomheder fremstiller kollagen, maver
etc. og emnet er kun meldt ind af en enhed.

04-12-2019

Side 5 af 5

J.nr.: 2019-91-1031-00016

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

