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Slutrapport for kampagnen 

Håndtering af østersøfisk - dioxin 

INDLEDNING  

Dioxiner og dioxinlignende PCB er miljøgiftstoffer, som bliver ophobet i visse fødevarer. 

Stofferne er kræftfremkaldende og påvirker reproduktionsevne og immunforsvar hos 

mennesker. Indtaget af dioxin skal derfor begrænses.  

 

Østersøen med tilløb fra flere floder og en begrænset vandudskiftning gennem Øresund 

og bælterne har et højere indhold af dioxiner end andre havområder. Dioxiner er 

fedtopløselige og ophobes derfor i fedtvævet med de højeste mængder i de største fisk. 

 

Der er EU-grænseværdier for dioxin/PCB i fisk. Danmark har indtil 2016 haft særregler 

på området, der betød, at de danske fiskere ikke måtte fange østersølaks over 5,5 kg for 

at undgå, at de havde et for højt dioxinindhold.  

 

Pr. 1. januar 2017 har Danmark, på baggrund af en EU-henstilling, indført nye regler, jf. 

bekendtgørelse nr. 1487 af 5. december 2016 om risikostyringsforanstaltninger ved 

markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen. Den nye 

bekendtgørelse omfatter fiskearterne sild, brisling, laks, ørred og torsk. For torsk gælder 

begrænsningerne for omsætning af torskelever. Set med danske øjne er det mest 

interessante nye, at laks mellem 5,5 kg og 7,9 kg må markedsføres, hvis der udover den 

hidtil krævede dybdetrimning, også sker bortskæring af fiskens ventrale del (underside). 

Risikostyringsforanstaltningerne skal være gennemført på fisk inden markedsføring til 

konsum, hvorfor reglerne også kan have betydning for røgerier og restauranter, som 

leverer til den endelige forbruger. 

 

Det er endvidere nyt i bekendtgørelsen, at virksomhederne ved analyse, der 

dokumenterer overholdelse af grænseværdier i forureningsforordningen (forordning 

1881/2006), kan omsætte laks og ørred uden hensyntagen til vægtgrænser. 

 

Formålet med kampagnen: 

 At kontrollere, at reglerne for håndtering af østersøfisk overholdes.  

 At vejlede om de nye retningslinjer for håndtering af østersøfisk, herunder regler 

for ørred, hvor der ikke tidligere har været begrænsninger, og regler der giver 

mulighed for omsætning af laks og ørred med baggrund i analyseresultater. 

 At kontrollere at virksomhederne følger reglerne for sporbarhed. 
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 At kontrollere om virksomhederne har medtaget østersøfisk i deres risikoanalyse, 

såfremt de håndterer østersøfisk. 

 At kortlægge i hvilken udstrækning virksomhederne kender og følger disse regler. 

KONKLUSION 

Alle 7 besøgte virksomheder har indført risikohåndteringsforanstaltninger 

(dybdetrimning) af østersølaks med henblik på nedbringelse af dioxinindholdet i laksen, 

men kun de besøgte engrosvirksomheder har haft viden om, at der skulle foretages 

bortskæring af den ventrale del af laks mellem 5,5 kg og 7,9 kg. 

Virksomhederne modtager ved indkøb af østersølaks information om fangstområde og 

vægt af laks fra engrosleverandøren.  

Der foregår ikke i de besøgte virksomheder håndtering af andre østersøfisk end laks 

omfattet af de særlige regler.  

Detailbranchen var ikke vidende om de supplerende risikohåndteringsforanstaltninger for 

laks mellem 5,5 kg og 7,9 kg. Det vurderes derfor, at der er behov for information til 

detailbranchen. 

Der ses et behov for verifikation af om de risikohåndteringsforanstaltninger, der 

foreskrives for laks mellem 5,5 kg og 7,9 kg, er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af 

forureningsforordningen (1881/2006). 

RESULTATER 

Kontrolkampagnen har omfattet alle de virksomheder, som Fødevarestyrelsen, i 

kampagneperioden, er blevet bekendt med håndterer østersøfisk. Det drejer sig om i alt 

7 virksomheder: 1 fiskeopkøber af østersølaks, 2 engrosrøgerier, 2 detailrøgerier og 2 

restaurationer. De 2 engrosrøgerier er på hhv. Sjælland og i Jylland, øvrige virksomheder 

er på Bornholm. 

Antallet af planlagte kontrolbesøg blev lavere end forventet. Det vurderes, at der foregår 

en begrænset landing og omsætning af østersølaks i Danmark. Kun ganske få kuttere 

lander østersølaks i Danmark, bl.a. fordi sæler udgør et problem for laksefiskeriet. Kun 

en begrænset del af kvoten for laks udnyttes. 

 

 Bortset fra 1 virksomhed havde alle virksomheder en skriftlig risikoanalyse 

omfattende kemiske forureninger herunder dioxin i østersøfisk. Den virksomhed, 

som manglede risikoanalyse på området, havde implementeret 

risikohåndteringsforanstaltninger. 

 Alle 7 virksomheder var bekendt med, og havde implementeret 

risikohåndteringsforanstaltninger efter reglerne, der var gældende indtil 

bekendtgørelse 1487/2016 trådte i kraft pr. 1. januar 2017. 
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 De 2 engrosrøgerier havde implementeret risikohåndteringsforanstaltninger 

begrundet i de ændrede regler for håndtering af østersølaks mellem 5,5 og 7,9 

kg.  

 Ingen af de besøgte detailrøgerier eller restaurationer var bekendt med de 

supplerende risikohåndteringsforanstaltninger for laks mellem 5,5 kg og 7,9 kg. 

 Alle virksomheder havde sporbarhed for de kontrollerede partier af østersølaks, 

herunder oplysninger om fangstområde i Østersøen. 

 Virksomhederne modtog østersølaks sorteret i vægtklasser (skiller ved 5 kg) fra 

engrosleverandør. Ingen virksomheder foretog efterfølgende vægtkontrol af 

laksen. 

 Ingen virksomheder håndterede ørred med henblik på omsætning. 

 Ingen virksomheder var bekendt med muligheden for at kunne omsætte partier af 

østersølaks over 7,9 kg med baggrund i analyse. Ingen virksomheder havde 

forventning om, at benytte sig af muligheden. 

 2 engrosrøgerier eksporterede færdigtrimmede røgede østersølaks til andet EU-

land (samhandel). 

 

Der blev givet vejledning i alle 7 virksomheder. Der blev givet 1 indskærpelse i en 

detailvirksomhed. 

 

Kontrol med håndtering af biprodukter var ikke en del af kontrolkampagnen.  

Problemstillingen vurderes alligevel at være relevant, idet fraskær i forbindelse med 

trimning, med henblik på at fjerne fiskekød med højt dioxinindhold, er kategori 1 

materiale iht. biproduktforordningen, og derfor ikke må bruges til dyrefoder, men skal 

bortskaffes ved forbrænding. Dog må fraskæret anvendes til fremstilling af minkfoder. 

Engrosvirksomhederne blev vejledt herom i relevant omfang. 

 

METODE  

Kontrolkampagnen blev udført i perioden 1/12-2017 til 31/3-2018. 

 

Kontrollerne blev udført som anmeldt kontrol i engrosvirksomhederne og uanmeldt 

kontrol i detailvirksomhederne, og som enten ordinær eller anden kontrol. 

  

Det blev kontrolleret om virksomheden 

 har en skriftlig risikoanalyse for dioxin i østersøfisk 

 ved at der er restriktioner på omsætning af østersøfisk 

 ved hvilke fisk der er omfattet af restriktioner 

 får oplysninger om fangstområde og vægt af fisk 

 foretager kontrolvejning ved modtagelse af østersøfisk 

 har procedurer for risikohåndteringsforanstaltninger (dybdetrimning) for hhv 

østersølaks under 5,5 kg og østersølaks mellem 5,5 kg og 7,9 kg. Ved 

sidstnævnte skal ventrale del af laksen også bortskæres 
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 ved at partier kan omsættes med baggrund i analyse for dioxin 

 følger reglerne ved udførsel af østersøfisk til andre lande (EU/3. lande) som enten 

fersk fisk eller røget spiseklar fisk  

 

 

Kampagnen har ikke omfattet undersøgelse af prøver. 

Brancherne har ikke været direkte orienteret om kampagnen, men har kunnet læse om 

den på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

Alle virksomheder i alle brancher, der håndterer østersøfisk, har været mål for 

kampagnen. 

 

Risikohåndteringsforanstaltningerne nævnt i bekendtgørelse 1487/2016 er et middel til at 

sikre, at reglerne i forureningsforordningen 1881/2006 er opfyldt. Der er ingen 

vejledning til bekendtgørelsen, der præciserer, hvad der forstås ved den ”ventrale” del af 

laksen. Der er her mulighed for fortolkning. Undervejs i kampagneperioden blev der ud 

fra foto af en laksefilet fastlagt et snit. Dette foto blev sendt ud til virksomhederne som 

vejledning (bilag I). Der er ikke dokumentation for, at dette snit er det mest korrekte.  

 

Der er 2018, efterfølgende lavet analyser af store østersølaks, hvor man fjernede dele af 

bugfiletten ad to omgange (se bilag II). Det har vist sig, at ved at fjerne et større stykke 

af bugfiletten reduceres dioxin- og PCB indholdet med 27-28%. Ved kun at fjerne den 

nedre del reduceres dioxin- og PCB indholdet med ca. 7%. På baggrund af disse 

resultater og ligeledes på baggrund af EFSAs nye skærpede vurdering af dioxin fra 

november 2018, vil Fødevarestyrelsen vejlede virksomheder, der håndterer store 

østersølaks i, at de fjerner både den nedre og øvre bugfilet. Se resultater af 

undersøgelserne her.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2018/Slutrapport%20Østersølaks%202018-%20Endelig%202%20(2).pdf
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Bilag I: Fraskær af ventral del ved trimning af østersølaks mellem 5,5 kg og 7,9 kg 

  



 

 

Side 6/6 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

 

 

Bilag II:  

Figur 2 fra rapport: DIOXIN OG PCB I FISK FRA ØSTERSØEN, KONTROLRESULTATER 2018, Projekt J. nr.: 4414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højre side af laks nr. 12. Siden er inddelt i rygfilet for oven og de to mindre bugfiletdele forneden. 


