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Slutrapport for kampagnen 

Akrylamid - Kontrol af afbødende foranstaltninger 2019 

INDLEDNING  

Akrylamid er et stof, som dannes ved stegning og bagning af fødevarer med højt indhold af 

kulhydrater. Det kan være kræftfremkaldende og findes primært i kartoffelprodukter, kornprodukter 

(brød), finere bagværk og kaffe. EU forordning 2017/2158 fastsætter krav til procedurer (gode 

arbejdsgange) til begrænsning af dannelsen af akrylamid med henblik på overholdelse af vejledende 

grænseværdier for indholdet i en række fødevarer. Forordningen trådte i kraft 11. april 2018 og 

indeholder krav til god fremstillingspraksis i både engros-  og detailvirksomheder.  

Kampagnen blev udført hos engrosvirksomheder og større detailkæder samt restauranter, bagerier 

og cateringvirksomheder.  

 

Formålet med kampagnen var at kontrollere overholdelse af krav om afbødende foranstaltninger i 

forordning 2017/2158: 

 At kontrollere om afbødende foranstaltninger ved varmebehandling bliver overholdt. 

 At kontrollere at virksomhederne har medtaget dannelse af akrylamid i deres risikoanalyse 

og egenkontrolprocedurer.  

 At vejlede om regler samt vejledende grænseværdier for indhold af akrylamid. 

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

KONKLUSION  

Resultaterne af kontrolkampagnen viser  

 at virksomhederne generelt har viden og forståelse for risikoen for akrylamid og efterlever 

reglerne.  

 og at der er en del bagatelagtige overskridelser i engrosvirksomheder med behov for 

vejledning i forhold til deres egenkontrol af akrylamid.  

 at der stadig er en del produkter, hvor indholdet af akrylamid er for højt i forhold til de 

vejledende værdier  
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RESULTATER 

Kontrolbesøg: 

 

Der er udført 323 kontroller (112 engros- og 211 detail). 

 

14 virksomheder (ca. 4 %) fik en eller flere sanktioner, hvilket svarer til en samlet regelefterlevelse på 

godt 96 %. Sanktionerne bestod alene i indskærpelser. 

 

De typiske overtrædelser var: 

 

 Manglende risikoanalyse der omhandler akrylamid 

 Manglende gode arbejdsgange for afbødende foranstaltninger for at reducere 

dannelse af akrylamid i pomfritter eller brød 

 Mangelfulde prøveplaner og manglende opfølgning på analyseresultater 

 

Oversigt over antal indskærpelser fordelt på brancher ses af Figur 1. 

 

Der blev registreret 51 bagatelagtige overtrædelser – 28 i detail og 23 i engros. Omtrent halvdelen af 

de bagatelagtige overtrædelser i engrosvirksomhederne vedrørte mindre mangler i 

prøveudtagningsprogrammer. 

 

 

I tabel 1 ses oversigt over antal bagatelagtige overtrædelser givet under relevante 

lovgivningsområder.  

 

Prøver: 

 

Der blev fundet overskridelser af vejledende grænseværdi for akrylamid i 3 ud af 18 prøver (~17 %) 

udtaget i engrosvirksomheder (se tabel 3). Dette niveau svarer til resultaterne fra Fødevarestyrelsens 

årlige analytiske kontrol. 

 

METODE 

Fødevarestyrelsen udførte kontrollen i perioden d. 1. august 2019 til 30. november 2019.  
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Kontrollen blev udført i relevante køkkener, restauranter, brød- og kagefabrikker, kafferisterier samt 

bagerforretninger og havde fokus på de produkttyper, som er omfattet af akrylamidforordningen. 

Produkttyperne fremgår af Tabel 2. 

 

Kontrolbesøgene blev foretaget både uanmeldte og anmeldte. 

 

Kampagnen havde særlig fokus på kontrol og vejledning i forhold til virksomhedernes risikoanalyse, 

gode arbejdsgange i forhold til at minimere dannelse af akrylamid ved relevante 

fremstillingsprocesser samt prøveudtagning og prøveprogram for akrylamid i engrosvirksomheder.  

 

Der blev udtaget prøver af produkter i engrosvirksomheder, hvor der var mistanke om højt 

akrylamidindhold. Dette blev vurderet ud fra oplysninger om bl.a. sammensætning, 

varmebehandlingstemperatur og udseende. 

 

Prøveresultater fremgår af tabel 3. 

 

Fund over vejledende grænseværdier er fulgt op efter gældende retningslinjer hos de pågældende 

virksomheder. 

 

Forud for kampagnen har Fødevarestyrelsen orienteret brancherne om kampagnen via 

Fødevarestyrelsens hjemmeside og på Dialogforum for kontrol. 

 

TABELLER OG FIGURER 
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Tabel 1: Bagatelagtige overtrædelser fordelt på lovgivningsområder i brancherne 

 

Branche Lovgivningsområde Antal bagatelagtige 
overtrædelser 

Fremstilling vegetabilske 
produkter 

Hygiejne: Håndtering af 
fødevarer 

1 

Restauranter Hygiejne: Håndtering af 
fødevarer 

13 

Fremstilling vegetabilske 
produkter 

Virksomhedens egenkontrol 10 

Restauranter Virksomhedens egenkontrol 9 

Catering med levering til detail Virksomhedens egenkontrol 2 

Specialforretning bager Virksomhedens egenkontrol 3 

Fremstilling vegetabilske 
produkter 

Kemiske forureninger 9 

Restauranter Kemiske forureninger 3 

Fremstilling animalske 
produkter 

Kemiske forureninger 1 

 

 

 

 

Tabel 2: Produkttyper omfattet af akrylamidforordningen 

Produkttype 

Pomfritter, andre udskårne (friturestegte) produkter og skivede kartoffelchips fremstillet af 
friske kartofler 

Kartoffelchips, snacks, kiks og andre kartoffelprodukter på basis af kartoffeldej 

Brød 

Morgenmadscerealier (undtagen grød) 

Finere bagværk; småkager, kiks, tvebakker, kornbaserede snackstænger, boller, 
kræmmerhuse, vafler, crumpets, honningkager, crackers, knækbrød og brøderstatninger 

Ristet kaffe 

Pulverkaffe 

Kaffeerstatning 

Babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier bestemt til spædbørn og småbørn 
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Tabel 3: Prøveresultater Engros 

Produkttype Akrylamidindhold 
µg/kg 

Vejledende grænseværdi  
µg/kg 

Hele kaffebønner 164 400 

Hele kaffebønner 173 400 

Hele kaffebønner 204 400 

Hele kaffebønner 246 400 

Brød, pita- 3 50 

Riskage 310 350 

Tørkage <2,1 300 

Småkage 48 350 

Småkage 55 350 

Småkage 75 350 

Småkage 540 350 

Småkage 760 350 

Kiks, rug- 280 400 

Kiks, rug- 620 400 

Morgenmadscerealie <3,6 300 

Morgenmadscerealie 75 300 

Morgenmadscerealie 78 150 

Rugbrød, friturestegt 
som chips 

122 300 

Overskridelser af vejledende grænseværdi er angivet med rødt.  
 


