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Slutrapport for kampagnen 

Akrylamid i pomfritter 

INDLEDNING  

Akrylamid er et kræftfremkaldende stof, som dannes ved opvarmning af fødevarer med 

højt indhold af kulhydrater og aminosyren asparagin, som fx pomfritter. Der er ingen 

maksimalgrænseværdier, men EU vejledende værdier, som den 27. oktober 2015 blev 

suppleret af nationale vejledende værdier. Ved forhold, som kan give anledning til 

mistanke om, at dannelsen af akrylamid kan være højere end de vejledende 

grænseværdier, skal virksomhederne se på muligheder for reducering af dannelsen af 

akrylamid. Kampagnen foregik derfor i virksomheder, som tilbereder pomfritter og andre 

kartoffelprodukter, herunder restauranter og grillbarer. 

I 2010 kørte en tilsvarende kampagne, hvor der var kontrol på 300 restauranter. 

Forbrugerne har været oplyst om akrylamid i pomfritter på Fødevarestyrelsens Facebook 

site ”Mad Med Mindre Kemi”  

 

Ved kampagnen i 2015 blev virksomhedernes risikoanalyse og procedurer for 

tilberedning kontrolleret med henblik på at sikre, at virksomhederne havde procedurer, 

der begrænsede dannelsen af akrylamid. 

Formålet var: 

 Kontrol af virksomhedernes kvalitetsstyring, herunder om der var en relevant 

risikoanalyse og procedurer til begrænsning af dannelse af akrylamid 

 Kontrol af virksomhedernes implementering af disse procedurer 

Større kendskab til akrylamid og overvejelser om tilberedning af pomfritter på 

restauranter 

KONKLUSION  

Det generelle resultat af kampagnen er meget positivt. Det kan konkluderes, at 

virksomhederne har god viden om dannelsen af akrylamid og har procedurer til 

begrænsning af dannelse af akrylamid. Over 97 % af virksomhederne har udarbejdet en 

risikoanalyse. Endvidere er virksomhedernes håndtering ved tilberedning af pomfritter og 

andre kartoffelprodukter tilfredsstillende.  
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Det anbefales derfor, at kampagnen overvejes gentaget i andre brancher (fx kantiner, 

bagerier, kafferisterier), da det ser ud til, at restauranter har godt styr på pomfritterne. 

Endvidere giver Fødevarestyrelsen anbefalinger på hjemmesiden til forbrugere og 

virksomheder med billedillustrationen.  

Endvidere vil det indgå i den ordinære kontrol, så det høje niveau opretholdes. 

RESULTATER  

Der er blevet udført kontrol ved 512 virksomheder på landsplan. Kontrollen var hovedsagligt 

ved restauranter, pizzarier og grillbarer herunder sæson virksomheder.    

 

Ud af de 512 kontroller blev der givet 12 indskærpelser (2,5 %), som det også fremgår 

af tabellen. Disse var alle vedrørende egenkontrol, og virksomhederne fik indskærpet, at 

deres risikoanalyse for akrylamiddannelse i fødevarer ikke var dækkende i forhold til 

virksomhedens aktiviteter. Under hygiejne, hvor virksomhedens håndtering af 

tilberedningen blev kontrolleret, blev der ikke givet nogen anmærkninger.  

 

Fordeling af sanktioner 
på de relevante 
områder 

% 
tilfredsstillende 

% vejledt ved kontroller 
uden anmærkninger 

% indskærpelser 

Håndtering 
(i alt 467 kontroller) 

100 23 0 

Egenkontrol 
(i alt 465 kontroller) 

97,5 10 2,5 

 

En del af formålet med denne kampagne var, at virksomhederne fik et større kendskab til 

akrylamid, og hvilke overvejelser de skal gøre sig omkring tilberedning af pomfritter og 

andre kartoffelprodukter. Under håndtering har regelefterlevelsen været høj (100 %), og 

virksomheden havde procedurer for tilberedning af pomfritter. 23 % af disse kontroller 

mundede dog ud en vejledning. Der har hovedsagligt været vejledt om betydningen af 

sænkning af temperaturen, og dermed reduktionen af dannelsen af akrylamid.  

Under egenkontrol var regelefterlevelsen på over 97 %. Indskærpelser blev givet, da 

virksomheden hverken havde en dækkende risikoanalyse eller gode arbejdsgange for 

sikring af reduceret akrylamid ved tilberedning. I de tilfælde, hvor virksomhederne havde 

gode arbejdsgange, men mangler en dækkende risikoanalyse, blev der vejledt (10 %). 

Disse mangler er blevet vurderet til at være bagatelagtige.  

 

I 2010 blev den tilsvarende kampagne gennemført i 300 virksomheder på landsplan. På 

daværende tidspunkt var kampagnen med til at åbne virksomhedernes øjne for en 

problemstilling, de ikke var klar over. Endvidere var de overraskede over, hvor lyse 

pomfritter egentlig bør være. I kampagnen i 2015 vurderes det, at virksomhederne 
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generelt har større kendskab til dannelsen af akrylamid end i 2010, da over 97 % af 

virksomhederne ikke fik anmærkninger. Virksomhederne har dog også haft glæde af 

billedillustrationen, som var udarbejdet til denne kampagne. Det fremgår af 

kontrolrapporterne, at billedillustrationen er blevet vist /udleveret ved flere af 

kontrollerne.   

 

METODE  

På restauranterne blev virksomhedens procedurer for tilberedning af pomfritter og andre 

kartoffelprodukter kontrolleret, og kontrolperioden var fra den 1. september 2015 til 30. 

november 2015.  

Under kontrollen skulle det kontrolleres, at virksomheden havde implementeret 

procedurerne i form af gode arbejdsgange for begrænsning af dannelse af akrylamid.  

Det blev endvidere kontrolleret, om virksomheden havde en dækkende risikoanalyse og 

kunne redegøre for de gode arbejdsgange.  

 

Til hjælp ved kontrollen var der udarbejdet en pjece. I pjecen var der nogle eksempler 

på, hvordan man sikrer at der ikke sker en forøget dannelse af akrylamid. Endvidere var 

der en billedillustration af, hvordan produkterne skal se ud, når de er tilberedt korrekt i 

forhold til at sikre, at der ikke sker en forøget dannelse samt en illustration af effekten af 

mørkstegning på dannelse af akrylamid. Denne billedillustration var også sendt ud til 

offentligheden via sociale medier og Fødevarestyrelsens hjemmeside og Facebook 

profilen ”Mad Med Mindre Kemi”, så forbrugerne blev bevidste om Fødevarestyrelsens 

anbefaling af, hvordan pomfritter skal steges. 


