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Slutrapport for kampagnen 

PAH i røget kød og fisk samt grillet kød 

INDLEDNING  

Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? 

Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning, opvarmnings- og 

tørringsprocesser, hvor forbrændingsprodukter kan komme i direkte kontakt med 

fødevarerne. PAH er forkortelsen for Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner, også kaldet 

tjærestoffer. PAH er kræftfremkaldende og skader gener, hvorfor indtaget bør begrænses 

mest muligt. 

Der er grænseværdier og Fødevarestyrelsen har undersøgt prøver 

Fødevarestyrelsens har tidligere foretaget prøveprojekter på PAH. Disse projekter har 

vist, at PAH-indholdet var højt i nogle fødevarer i forhold til nye grænseværdier, der 

trådte i kraft sommeren 2014. Dette gjaldt i nogle af prøverne af grillede hakkebøffer, 

røget torskerogn og røgede muslinger.  

Kampagnen havde tre formål: 

 kontrol af virksomhedernes egenkontrol, herunder om virksomhederne havde en 

relevant risikoanalyse og procedurer til begrænsning af dannelse af PAH 

 kontrol af virksomhedernes implementering af egenkontrolprocedurerne 

 vejledning om dannelse af PAH ved røgning af kød og fisk samt grilning af kød 

KONKLUSION 

Fødevarestyrelsens generelle indtryk efter kontrolbesøgene 

Fødevarestyrelsens generelle indtryk er, at virksomhederne har gode arbejdsgange for at 

minimere risikoen for dannelse af PAH ved røgning af kød og fisk samt grilning af kød.  

Fødevarestyrelsen vurderer at resultatet er tilfredsstillende.  

En tredjedel af virksomhederne har fået vejledning om dannelse af PAH 

Fødevarestyrelsen har vejledt ved ca. en tredjedel af kontrolbesøgene. Vejledning er 

givet for at  

 øge virksomhedernes viden om dannelse af PAH 

 øge virksomhedernes viden om de skadelige virkninger af stofferne  
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 vejlede om hvilke tiltag virksomhederne kan gøre yderligere for at mindske 

dannelsen af PAH 

 vejlede om muligheder for beskrivelser i egenkontrolprogrammerne.  

Fremadrettede tiltag efter kampagnen 

Fødevarestyrelsen vurderer, at der er behov for to fokuspunkter efter kampagnen: 

 Fødevarestyrelsen fortsætter prøveprojekter med analyse af PAH i røget og grillet 

kød og fisk, for at se om de arbejdsgange, der vurderes tilfredsstillende ved 

kontrolbesøg, også er det i praksis. 

 Fødevarestyrelsen skal øge informationsniveauet vedrørende PAH på www.fvst.dk, 

såvel henvendt til virksomhederne som til borgerne. Dette vil kunne være med til 

at fastholde den øgede opmærksomhed på området. 

RESULTATER 

Fordeling af kontroller 

Fødevarestyrelsen foretog 216 kontrolbesøg i kampagnen, fordelt på 188 

detailvirksomheder og 28 engrosvirksomheder. Kontrolbesøgenes fordeling på 

virksomhedstyper fremgår af tabel 1. Kontrolbesøgene var ligeligt fordelt på landsplan. 

Virksomhedens egenkontrol blev kontrolleret i 213 virksomheder, og implementeringen 

af gode arbejdsgange blev kontrolleret i 211 virksomheder i relation til kampagnen. 

Der blev udtaget en prøve i en af virksomhederne under kampagnen til analyse for PAH. 

Der var ingen anmærkninger til resultatet. 

Flest virksomheder med røgning blev kontrolleret 

De fleste virksomheder havde enten aktiviteten røgning eller grillstegning, mens et 

mindretal af virksomhederne havde begge aktiviteter.  

Kontrollerne var fordelt på  

 66 % kun røgning 

 21 % kun grillstegning 

 12 % på begge aktiviteter.  

For de sidste få virksomheder kunne det ikke aflæses af registreringerne om 

virksomheden havde røgning, grillstegning eller begge dele 

Sanktioner 

Fødevarestyrelsen gav 2 indskærpelser på kampagneområdet, begge i detailforretninger 

(en fiskeforretning og en slagterforretning) og begge for virksomhedens egenkontrol. 

Egenkontrolprogrammet var slet ikke til stede i den ene forretning, og i den anden 

manglede området dannelse af PAH ved røgning. Procedurerne blev vurderet 

tilfredsstillende under Hygiejne, håndtering af fødevarer i begge virksomheder. 

Det generelle indtryk er, at virksomhederne har gode arbejdsgange for at minimere 

risikoen for dannelse af PAH ved røgning af kød og fisk samt grilning af kød. 

http://www.fvst.dk/
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Vejledninger 

Fødevarestyrelsen har vejledt i 74 virksomheder, svarende til 34 % af virksomhederne 

der blev besøgt i forbindelse med kampagnen. Vejledningen er ligeligt fordelt mellem 

aktivitetstyperne røgning og grillstegning, se tabel 2. Der er vejledt 47 gange under 

Virksomhedens egenkontrol og 39 gange under Hygiejne, håndtering af fødevarer. I 12 

virksomheder er der givet vejledning under begge lovgivningsområder.  

Herunder er en oversigt over de tre emner, der hovedsagelig er vejledt om: 

1. Vejledninger vedr. røgning: 

 Direkte/indirekte røg 

 Drypbakke 

 Smuldets/træsorters egnethed 

 Beskyttelse mod kontaminering fra top og sider i røgeovn, herunder rengøring 

af disse 

 Rengøring af riste 

 Afstande til varmekilde 

 

2. Vejledninger vedr. grillstegning: 

 Afstand til kul 

 Tilførsel af fedtstof under grilning 

 Lav temperatur 

 

3. Vejledninger om beskrivelser i risikoanalysen / egenkontrolprogrammet. 

 Risiko for dannelse af PAH skal beskrives i risikoanalysen 

 Generelt om PAH-dannelse 

METODE  

Kontrolperiode og fordeling af kontrolbesøg 

Kampagnekontrollen blev gennemført som en del af de kontrolbesøg, der blev udført i 

perioden 21. maj 2015 til 31. august 2015 i detail- og engrosvirksomheder, hvor der 

foregik røgning og/eller grillstegning af kød og fisk. Der var planlagt at udføre 

kampagnebesøg i 205 virksomheder, fordelt på 25 engrosvirksomheder og 180 

detailvirksomheder. 

Kontrolmetode og registrering af kontrollen 

Fødevarestyrelsen har kontrolleret risikoanalyse for røgning og grillstegning og tilhørende 

arbejdsgange i virksomhederne. Kontrollen er foretaget ud fra de beskrivelser, der 

fandtes i de enkelte branchekoder for virksomhederne.  

 

Kontrolresultaterne blev registreret under kontrolområderne: 

 Virksomhedens egenkontrol  

 Hygiejne - håndtering af fødevarer.  
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Forberedelse af de tilsynsførende 

De tilsynsførende har fået gennemgået teorien omkring dannelse af PAH samt vejledning 

til udførelse af kontrollen ved fem roadshows i maj-juni 2015, et i hver Fødevareafdeling. 

Orientering om kampagnen 

Brancherne er blevet orienteret om kampagnen ved et dialogmøde i maj 2015. 

Fødevarestyrelsen har desuden orienteret om kampagnen på www.fvst.dk, samt udsendt 

en pressemeddelelse den 13. maj 2015.  

Generel information om PAH før kampagnen 

På fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk  var der yderligere oplysninger om PAH. 

Disse 2 sider har orienteret om PAH: 

 ”Sådan undgår du tjærestoffer (PAH) i din mad”. Siden orienterer om dannelse af 

PAH ved tilberedning af grillmad 

 ”Risikoanalyse for små engrosvirksomheder”. Her er der forslag til styrende 

foranstaltninger i forbindelse med røgning i skemaet ”Kemiske risici med forslag 

til styrende foranstaltninger” 

 

 

 

 

  

http://www.fvst.dk/
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1. Fordeling af kontrolbesøg på brancher 

Brancher Antal 

Detail 188 

Catering og diner transportable (mad ud af huset) 2 

Dagligvareforretninger, letfordærvelige fødevarer 1 

Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger og fiskebiler med behandling 35 

Servering: Restauranter mv 54 

Servering: Restauranter mv. - åbent op til 6 måneder om året 11 

Servering: Restauranter, mv. - begrænset 4 

Slagterforretninger / -afdelinger 76 

Smørrebrøds- og delikatesseforretninger/ -afdelinger 5 

Engros med behandling 28 

Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves 2 

Fisk: Fiskevarevirksomheder, kun røgning, gravning og saltning 8 

Kød: Kødproduktvirksomheder 4 

Kød: Kødvirksomheder, mindre 7 

Kød: Opskæringsvirksomheder 5 

Mejeriprodukter: Mejerier, mindre 1 

Salatfabrikker og mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv 1 

Total 216 
 

 

  

  
 

Tabel 2. Vejledninger fordelt på aktiviteter 

   

  
Antal i 

alt 
Virksomhedens 

egenkontrol 

Hygiejne: 
Håndtering af 

fødevarer 
Antal 

virksomheder 

Procent 
delresultater 

Vejledninger på både grill og røg 11 5 6 10 13 % 

Vejledninger på grillstegning 18 12 6 15 21 % 

Vejledninger på røgning 57 30 27 49 66 % 

  86 47 39 74 100 % 


