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Slutrapport for kampagnen 

Planter, svampe m.m. i restauranter og hos 

lokale producenter 

INDLEDNING  

I nyt nordisk køkken er det populært at anvende mange forskellige planter og svampe – 

og spørgsmålet var derfor, om restauranterne og de lokale producenter af f.eks. krydder 

snaps og syltetøj, var klar over, hvad de serverede for gæsterne, hvorvidt råvarerne 

kræver godkendelse, og hvorvidt virksomhederne havde en passende risikoanalyse og 

gode arbejdsgange.  

 

Restauranterne og de lokale producenter skal kende planternes navne, og vide hvilke 

dele af planterne de kan anvende. Dette er særlig aktuelt, når restauranter og 

producenter anvender både planter og svampe f.eks. fra private samlere eller plukker 

dem selv i naturen. Hvis der anvendes nye råvarer, som ikke tidligere har været anvendt 

som fødevarer i EU, skal råvaren være godkendt efter novel food reglerne.   

 

Kampagnen er rettet mod virksomheder, der anvender disse råvarer i deres produktion 

af bl.a. restaurationsmad, snaps og syltetøj.  Kampagnen skulle primært være en 

vejledning til restauranterne og lokale producenter om novel food, egenkontrol og 

risikovurdering ift. brug af planter, svampe m.m. fra den danske natur (vilde eller 

dyrkede). Herudover skulle kampagnen give Fødevarestyrelsen et overblik over i hvilket 

omfang, der mangler viden om risici, og hvorvidt råvarerne skal godkendes. 

 

Formålet var: 

 Gennemgang af virksomhedens viden om risici om brug af både vilde og dyrkede 

planter og svampe m.m. 

 Oplysning om risikoen ved brug af både vilde og dyrkede planter og svampe m.m. 

i forbindelse med forvekslingsmuligheder og uvidenhed om fødevaresikkerheden 

af råvarerne. 

 Oplysning om reglerne vedr. novel food. 

 Gennemgang af virksomhedernes egenkontrol, herunder om der var relevant 

risikoanalyse og procedurer for brugen af planter og svampe m.m. indsamlet eller 

dyrket i Danmark. 

 Gennemgang af virksomhedernes implementering af disse egenkontrolprocedurer. 
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 Indsamling af viden om virksomhedernes anvendelse af råvarer, der ikke er 

almindeligt kendte og om kendskabet til novel food reglerne. Den viden skal 

medføre at der bliver udarbejdet en liste til gavn for hele erhvervet. 

Fødevarestyrelsen vil i løbet af 2017 gennemgå relevante råvarer fra kampagnen 

med hensyn til fødevaresikkerhed og novel food status med det formål at rådgive 

erhvervet om anvendelsesvilkår.  

KONKLUSION  

Denne kampagne har givet Fødevarestyrelsen en viden om hvilke planter og svampe, der 

bliver anvendt fra den danske natur af især restauranter, og vidner om at der er stor 

interesse for at anvende planter, blomster og svampe fra naturen til madlavning.  

 

Endvidere er virksomhedens viden om risici om brug af både vilde og dyrkede planter og 

svampe m.m. blevet gennemgået. Den har vist, at langt de fleste virksomheder har søgt 

viden og har gode arbejdsgange, når de anvender disse råvarer. Restaurationsbranchen 

har også været ude at vejlede sine medlemmer om emnet. Fødevarestyrelsens 

kampagne var primært en vejledningskampagne, og det var derfor heller ikke forventet, 

at der blev givet det store antal sanktioner. Der blev givet en enkelt indskærpelse, da 

den pågældende virksomhed hverken havde tilstrækkelig risikoanalyse eller gode 

arbejdsgange på området. Det må derfor vurderes, at virksomheder, der anvender 

planter og svampe fra den danske natur, generelt har brugt ressourcer på at sætte sig 

ind i hvilke råvarer, der kan anvendes og hvordan. Der blev i forbindelse med 

kampagnen vejledt om novel food reglerne. Som en hjælp til erhvervet vil 

Fødevarestyrelsen på baggrund af erfaringerne med kampagnen udarbejde en liste over 

planter og andre råvarer fra den danske natur, som har været traditionelt brugt og derfor 

accepteres til brug i fødevarer og/eller hvorvidt der bør tages særlige forholdsregler ved 

brugen af produkterne. 

RESULTATER  

Der blev foretaget 150 kontrolbesøg over hele landet.  Besøgene omfattede 

hovedsageligt restauranter og lokale producenter, som anvendte planter og svampe 

m.m. fra den danske natur i deres produktion. 

På kontrollen blev det konstateret, at der anvendes en lang række forskellige planter og 

svampe fra den danske natur eller planter dyrket i private haver eller lokale gartnerier.  

Oftest anvendes fennikel, fuglegræs, havtorn, hybenrose, hyldebærblomst, kantareller, 

Karl Johan svampe, mælkebøtte og ramsløg. 

Kampagnen skulle primært være en vejledningskampagne, hvor virksomhederne blev 

vejledt om novel food, egenkontrol og risikovurdering ift. brug af planter, svampe m.m. 

fra den danske natur (vilde eller dyrkede). Ud af de 150 kontroller blev der givet en 
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indskærpelse, da virksomheden ikke havde en risikoanalyse og gode arbejdsgange for 

brugen af indsamlede grøntsager og blomster. Ved de resterende kontroller havde 

virksomheden enten haft både en risikoanalyse og gode arbejdsgange indenfor området 

eller en af delene. Her er virksomhederne blevet vejledt. Endvidere er alle virksomheder 

blevet vejledt om novel food. Til den anledning blev der udarbejdet et notat om emnet, 

som kunne udleveres ved kontrollen eller efterfølgende findes på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. 

 

Spørgeskemaerne viste også, at virksomhederne havde en viden om hvilke råvarer og 

hvilken del af planten, de anvender. Endvidere viste spørgeskemaet, at virksomhederne 

havde søgt viden om emnet og havde gode arbejdsgange i forhold til anvendelse af vilde 

planter og svampe.  

METODE  

Der blev udført kontrol i perioden fra den 1. maj 2016 til den 31. oktober 2016 i 150 

virksomheder (primært restauranter og lokale producenter), der anvendte planter og 

svampe m.m. fra den danske natur i deres produktion. Der kunne enten være tale om 

vilde råvarer indsamlet i naturen, eller råvarer, dyrket på gartnerier, private haver m.v. 

Kampagnen var ikke begrænset til planter og svampe, men omfattede også andre 

alternative råvarer, hvis man stødte på disse. Det kunne f.eks. være tang, grannåle, 

vandmænd, myrer, brændt hø, blomster m.v.  

 

På kampagnetilsynet skulle der kontrolleres og vejledes om følgende emner: 

 Risikoanalyse i forhold til håndtering af disse råvarer.  

 Egenkontrolprocedurer i form af gode arbejdsgange i forhold til disse råvarer.  

Samt vejledes om:  

 Novel food  

 

Endvidere skulle den tilsynsførende indsamle oplysninger om hvilke råvarer 

virksomhederne anvendte. Denne viden skal bruges til at kortlægge, hvilke råvarer der 

bliver brugt i Danmark. Oplysninger blev indsamlet ved at den tilsynsførende tog billeder 

af råvarer og virksomheden svarede på et spørgeskema, hvor råvarerne skulle beskrives.  

 


