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Slutrapport for kampagnen 

Importørers egenkontrol med pesticidrester 

2017 

INDLEDNING  

Pesticidrester er en risiko 

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. I de senere år 

har Fødevarestyrelsen fundet enkelte fødevarer med sundhedsmæssigt problematisk 

restindhold af pesticider. Fundene er primært sket i importerede fødevarer. 

 

Virksomheder skal have fokus på pesticidrester 

Fødevarestyrelsen har gennemført denne kampagne for at øge importvirksomhedernes 

fokus på pesticidreglerne. Hensigten har været at gøre virksomhederne i stand til at 

nedbringe antallet af overskridelser af pesticidgrænseværdierne i importeret frugt, grønt 

og cerealier og dermed undgå at overtræde reglerne.  

Kampagnen har fokuseret på kravet om virksomhedens skriftlige risikoanalyse og 

egenkontrol til sikring mod for højt indhold af pesticidrester i frugt, grønt, cerealier og 

vin. Kampagnen har haft til formål at gøre virksomhederne opmærksomme på risici i 

relation til pesticidrester i deres produkter. Samtidig er virksomhederne blevet vejledt 

om, hvordan de kan forbedre deres skriftlige risikoanalyse og sikre en effektiv 

egenkontrol i relation til risici for pesticider. Fødevarestyrelsen forventer, at det på sigt 

vil medvirke til at nedbringe antallet af overskridelser.  

 

Kampagnen havde to formål 

 At understøtte virksomhedernes arbejde med håndtering af risici forårsaget af 

pesticider og 

 At opnå viden om virksomhedernes håndtering af risici i relation til pesticider.  

 

Der blev kontrolleret og taget fødevareprøver 

Fødevarestyrelsen har gennemført kampagnen både som fysisk kontrol og analytisk 

kontrol (prøvetagning). Læs mere i afsnittene Resultater og Metode. 
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KONKLUSION  

Fødevarestyrelsen har udført 106 kontrolbesøg og udtaget 40 fødevareprøver til 

pesticidanalyse. 

Plads til forbedringer 

Fødevarestyrelsen vurderer at visse importører skal forbedre deres egenkontrol med 

fokus på pesticidrester i frugt, grønt, cerealier og vin, når de importerer fra tredjelande. 

 

12 importører (11%) har fået indskærpelser for ikke at have en skriftlig risikoanalyse for 

pesticidrester. 

13 importører (12%) har fået indskærpelser for ikke at have gode 

arbejdsgange/procedurer, der skal sikre overholdelse af regler for pesticidrester. En 

importør har derudover fået et bødeforlæg for ikke at have sikret sig tilstrækkeligt i sin 

egenkontrol. 
3 ud af de 40 fødevareprøver (7,5%) har vist signifikant overskridelse af EU´s 

grænseværdier for pesticidrester i fødevaren. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at 

indholdet af pesticidrester i de tre prøver ikke udgør en akut sundhedsmæssig risiko.  

Der er udtaget prøver af frugt, grønt, cerealier og vin. Ingen af de otte vinprøver har vist 

overskridelse af grænseværdierne.  Der var overskridelser i 3 ud af 32 prøver (9%), hvis 

vinprøverne fratrækkes resultatet. 

Flere overskridelser i målrettede fødevareprøver 

Prøvetagning i forbindelse med en kontrolkampagne som denne er primært målrettet de 

importører, der har begrænset eller mangelfuld egenkontrol med pesticidrester. 

Fødevarestyrelsen analyserer hvert år endvidere importeret frugt og grønt for 

pesticidrester uden for kampagneregi. Her tages fødevareprøverne som tilfældige 

stikprøver. De årlige ordinære stikprøver af frugt, grønt og cerealier importeret fra 3. 

lande viser i gennemsnit overskridelser i 4-6% af prøverne. 

Ved en mere målrettet prøvetagning, som i denne kampagne, ses flere overskridelser   

(9 %).  

Behov for fortsat fokus 

På baggrund af resultaterne i kampagnen bør såvel importørerne som Fødevarestyrelsens 

kontrol fortsat have fokus på risikoen for pesticidrester i importeret frugt, grønt, cerealier 

og vin. Virksomhederne skal bl.a. have taget højde for risikoen i deres skriftlige 

risikoanalyse og virksomhedens gode arbejdsgange/procedurer, som sammen skal sikre 

overholdelse af EU’s grænseværdier for pesticidrester i fødevarer. 
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RESULTATER  

Antal kontrolbesøg og fødevareprøver 

Fødevarestyrelsen har lavet 106 kontrolbesøg og udtaget 40 fødevareprøver til 

pesticidanalyse. 

Engros- og detailvirksomheder 

Kontrolbesøgene er lavet i 89 engrosvirksomheder og 17 detailvirksomheder med import 

af fødevarer i kategorien frugt & grønt, cerealier og/eller vin. 

Importørernes import 

 69 virksomheder importerede fødevarer i kategorien frugt og grønt,  

 26 virksomheder importerede cerealier og  

 20 virksomheder importerede vin. 

Nogle af importørerne havde import inden for flere kategorier. 
 

Kontrolresultater for de 106 kontrolbesøg 

18 importører 17% har fået en anmærkning i forbindelse med kontrolbesøget.  

 

Anmærkninger vedr. risikoanalyse – pesticidrester: 

12 importører (11%) har fået indskærpelser for ikke at have en skriftlig risikoanalyse for 

pesticidrester. 

Bagatelagtige overtrædelser vedr. risikoanalyse – pesticidrester: 

Hos 24 importører (23%) blev overtrædelser vedrørende risikoanalysen for pesticidrester 

vurdereret som bagatelagtige overtrædelser. 

 

Anmærkninger vedr. procedurer/gode arbejdsgange der skal sikre overholdelse af regler 

for pesticidrester: 

13 importører (12%) har fået indskærpelser for ikke at have gode 

arbejdsgange/procedurer, der skal sikre overholdelse af regler for pesticidrester. En 

importør har derudover fået et bødeforlæg. Bøden blev givet som led i eskalerende 

myndighedsudøvelse, idet Fødevarestyrelsen tidligere har givet importøren anmærkning 

for overskridelse af pesticidgrænseværdier.  

Bagatelagtige overtrædelser vedr. procedurer/gode arbejdsgange: 

Hos 13 importører (12%) blev overtrædelse vedrørende manglende gode 

arbejdsgange/procedurer for pesticidrester vurderet som bagatelagtige overtrædelser. 
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Analyseresultater for fødevareprøver udtaget af importerede fødevarer i 

forbindelse med kontrolkampagnen 

Produkttype Oprindelsesland 

Signifikant 
overskridelse af 
grænseværdi for 
pesticidrester 
(MRL) 

Ikke signifikant 
overskridelse af 
grænseværdi for 
pesticidrester 
(MRL) 

Ingen  
overskridelse af 
grænseværdier for 
pesticidrester 
(MRL) 

Chili Uganda 1     

Grønne oliven Jordan 1     

Rambutan Thailand 1     

Dragefrugt Thailand    1   

Granatæble Tyrkiet   1   

Jordbær Kina   1   

Hvide ris Pakistan   1   

Bønne med bælg Kenya     1 

Hvidløg Kina     1 

Aubergine Uganda     1 

Aubergine Tyrkiet     1 

Majs USA     1 

Sød basilikum Kenya     1 

Mynte Kenya     1 

Ananas Costa Rica     1 

Ananas Thailand     1 

Papaya Thailand     1 

Papaya Indien      1 

Jordbær Kina     1 

Blåbær Canada     1 

Hindbær Kina     1 

Dadler Saudi Arabien     1 

Rosiner Tyrkiet     1 

Hyldeblomst Serbien     1 

Græskarkerner Kina     1 

Chiafrø Bolivia     1 

Vanilje Madagaskar     1 

Te Sri Lanka     1 

Te Indien      1 

Te (frugt) Sri Lanka     1 

Hvide ris Thailand     1 

Hvide ris Uruguay     1 

Rødvin SydAfr.Rep.     1 

Rødvin Chile     1 
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Rødvin USA     1 

Rødvin Chile     1 

Rødvin USA     1 

Rødvin Australien     1 

Rødvin Chile     1 

Rødvin Argentina     1 

I alt 40 prøver  3 4 33 
 

Vedrørende prøver med signifikant overskridelse af EU’s grænseværdier for pesticidrester 

i fødevaren: 

Analyseresultat for 3 ud af de 40 fødevareprøver (7,5%) viste signifikant overskridelse af 

EU´s grænseværdier for pesticidrester i fødevaren.  

I chili fra Uganda blev der påvist for højt indhold af pesticidet hexaconazol. I grønne 

oliven fra Jordan blev der påvist for højt indhold af pesticidet chlorpyrifos. I rambutan fra 

Thailand blev der påvist for højt indhold af pesticidet carbendazim.  

Når der er påvist pesticidrester, der overskrider grænseværdien, må importøren ikke 

længere markedsføre fødevaren. 

DTU Fødevareinstituttet har risikovurderet indholdet i de tre prøver med overskridelser af 

grænseværdierne og vurderet, at indholdet ikke udgør en akut sundhedsmæssig risiko. 

De tre importører, der havde importeret de fødevarer, hvor Fødevarestyrelsen har påvist  

pesticidrester signifikant over EU’s grænseværdi, havde  i forbindelse med 

kontrolbesøget fået en indskærpelse  vedr. arbejdsgange/procedurer, der skal sikre, at 

grænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer er overholdes. Den ene af 

importørerne fik også en indskærpelse for mangelfuld skriftlig risikoanalyse 

Vedrørende prøver, hvor der ikke er vist overskridelse af EU´s grænseværdier for 

pesticidrester: 

I 37 ud af de 40 fødevareprøver (92,5%) blev der ikke vist indhold af pesticidrester over 

grænseværdien. 

Vedrørende prøver med ikke signifikant overskridelse af EU’s grænseværdier for 

pesticidrester i fødevaren: 

Analyseresultat for 4 ud af de 40 fødevareprøver (10%) viste en ikke signifikant 

overskridelse af EU’s grænseværdier for pesticidrester i fødevaren.  

En ikke signifikant overskridelse af grænseværdien betyder, at man pga. 

måleusikkerheden på analyseresultatet, ikke med sikkerhed kan afgøre om der er tale 

om en overskridelse af grænseværdien eller ej. Derfor må fødevaren fortsat 

markedsføres. Virksomheden skal dog fremover være opmærksom på, at der kan være 

risiko for overskridelser af grænseværdierne for pesticidrester i fødevaren.  
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3 ud af de 4 pågældende importører havde ved kampagnekontrolbesøget fået en 

indskærpelse for ikke at have gode arbejdsgange/procedurer, der skal sikre, at 

grænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer er overholdes. 

Opfølgende kontrolbesøg 

Fødevarestyrelsen har lavet opfølgende kontrolbesøg hos 17 af de 18 importører, der fik 

en anmærkning ved kampagnekontrolbesøget. I en virksomhed kunne det opfølgende 

kontrolbesøg ikke gennemføres, da virksomheden var ophørt.  

En importør fik et bødeforlæg ved det opfølgende kontrolbesøg efter 

kampagnekontrolbesøget. Hos de øvrige 16 importører gav den opfølgende kontrol på 

manglende skriftlig risikoanalyse og gode arbejdsgange/procedurer ikke anledning til 

anmærkninger.  

METODE  

Målgruppe og periode 

Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg hos importører, der indfører frugt, grønt, 

cerealier og/eller vin fra tredjelande.  

 

Kontrolkampagnen er gennemført i oktober-november 2017. 

 

Kampagnekontrollens indhold 

Fødevarestyrelsen har kontrolleret importørernes skriftlige risikoanalyse, egenkontrol, 

herunder procedurer, der skal sikre overholdelse af regler for grænseværdier for 

pesticidrester i frugt og grønt, cerealier og vin og minimere risiko for sundhedsskadeligt 

indhold af pesticidrester ved import af disse fødevarer. Der er udtaget prøver af frugt, 

grønt, cerealier og vin til pesticidanalyse ved et udsnit af kontrolbesøgene. 

 

Information forud for kampagnen 

Fødevarestyrelsen har informeret om kampagnen på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

samt via nyhedsbrev til virksomheder, der abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbrev 

om import og samhandel. 
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FIGURER 

Diagrammerne viser, hvilken procentdel af kontrolbesøgene, der resulterede i hhv. ingen 

anmærkninger og anmærkninger, inden for kontrolemnerne risikoanalyse for 

pesticidrester og procedurer/gode arbejdsgange, der skal sikre overholdelse af EU’s 

grænseværdier for pesticidrester ved import af frugt, grønt, cerealier og vin. 
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Diagrammet viser procentdel af analyserne, der resulterede i hhv. ingen overskridelse af 

grænseværdierne (MRL), ikke signifikante overskridelser af MRL og signifikante 

overskridelser af MRL. 

 

 

 


