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Slutrapport for kampagnen
OPSON V
INDLEDNING

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor har Fødevarestyrelsen
deltaget i Operation OPSON. Operation OPSON er en international aktion rettet mod salg
og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer og koordineret af Interpol og
Europol.
Operationen har til formål at:
 beskytte folkesundheden,


bekæmpe organiseret kriminelle grupper, der er involveret i handel med falske og
underlødige fødevarer



styrke det internationale samarbejde



styrke nationalt samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder



styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien.

Kampagnens formål:
 at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt styrke samarbejdet på tværs af
grænserne
 Kampagnen omfattede følgende emner:
1. Spiritus – Varemærkeforfalskning/forfalskning af beskyttede betegnelser –
Kommes der billigere spiritus med ukendt oprindelse på kendte
mærkevareflasker? Udvandes spiritussen?
2. Kosttilskud – tilsætning af udeklarerede stoffer, herunder fyldstof uden
effekt for at spare på andre ingredienser
3. Honning – Der er mistanke om, at der tilsættes sukker for at opnå en
fortjeneste.
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KONKLUSION

Resultaterne viser, at der er gennemgående problemer med tilsat sukker i honning. Der
var ikke svindlet med spiritussen, men til gengæld blev der fundet en del andre
overtrædelser i virksomhederne. Analyser af kosttilskud afslørede ikke svindel.

Årets aktion har derudover bidraget til et øget samarbejde på tværs af grænserne og har
styrket Fødevarestyrelsens netværk på svindelområdet.

RESULTATER

Spiritus: Der blev udtaget 25 prøver til alkoholanalyse og etiketkontrol. Der blev ikke
fundet overtrædelser i den forbindelse. Til gengæld viste det sig, at der var en del andre
overtrædelser:
Håndtering af fødevarer: 2 indskærpelser.
Rengøring: 4 indskærpelser.
Mærkning og information: 3 indskærpelser og 1 bøde.
Godkendelser: 7 indskærpelser og 1 bøde.
Ophængning af kontrol rapport: 1 indskærpelse.
Disse overtrædelser var fordelt på 15 virksomheder, hvilket svarer til 60 %.

Kosttilskud:
De 25 udtagne prøver gav anledning til 1 anmærkning, idet der blev fundet udeklareret
indhold på ca. 20 % majs i produktet. Virksomheden blev påbudt at ændre mærkningen.

Honning:
I 10 ud af 25 prøver blev der fundet tegn på tilsat sukker. De 10 prøver kom fra 5
forskellige virksomheder.
Virksomhederne valgte enten frivilligt eller blev pålagt at orientere deres kunder samt at
ophøre med at sælge varerne som honning.
En af de fem virksomheder havde importeret større mængder honning, som var omfattet
af de partier, hvor der blev fundet tegn på tilsat sukker. Der var i alt tale om 81 t
honning. Oprindelsen af honningen var kinesisk og var efterfølgende blevet blandet med
honning fra forskellige EU-lande således at ny partistørrelse nu var på 120 t i alt.
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De øvrige 4 virksomheder havde importeret mindre mængder honning og her var
oprindelsen angivet til indenfor og udenfor EU.
I de opfølgende prøver blev der fundet tegn på tilsat sukker i 4 ud af 11 prøver. De 4
prøver kom fra 3 virksomheder.

METODE

Der blev i efteråret 2015 udtaget i alt 75 prøver fordelt ligeligt på spiritus, kosttilskud og
honning.
Virksomhederne er udvalgt efter forskellige metoder: Spiritusvirksomhederne er udvalgt
på baggrund af informationer fra skat samt branchekendskab. Kosttilskudsprøverne er
udvalgt efter produkternes indhold og muligheden for at analysere indholdsstoffer.
Prøverne i honningsager er udtaget, således at det er dækkende for det danske marked,
det vil sige hos alle større producenter og importører.

Spiritusprøverne blev analyseret for alkoholprocent. Kosttilskudsprøverne blev analyseret
på baggrund af produktets indhold for diverse udeklarerede stoffer. Honningprøverne
blev analyseret på forskellige autenticitetsparametre, herunder NMR-metoden.
I spiritussagerne blev der udført kontrol samtidig med at prøverne blev indsamlet.
I den ene kosttilskudssag blev der foretaget opfølgende kontrol på baggrund af
prøveresultatet.
I honningsagerne blev der foretaget opfølgende kontrol i 5 virksomheder på baggrund af
prøveresultaterne.
Alle kontrollerne var uanmeldte, og de blev udført i januar 2016.
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