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J. nr.: 2019-26-60-00029 10. marts 2020

Slutrapport for kampagnen

Indsats mod organiseret butikstyveri af fødevarer

INDLEDNING 

Med kampagnen, Indsats mod organiseret butikstyveri af fødevarer, samler Politi, 
Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsens Rejsehold kræfterne i indsatsen mod butikstyveri og 
hælerne, der aftager de stjålne varer. I pressen har der været eksempler på organiseret tyveri 
i dagligvarebutikker af let omsættelige varer. De stjålne varer bliver derefter solgt billigt i 
kiosker og lign. Ved en fælles myndighedsindsats vil denne fælles kampagne forsøge at 
afdække om der kan være mistænksomme forhold, som kan indikere omsætning af stjålne 
fødevarer i kiosker.

Opgaven for Fødevarestyrelsens Rejsehold var at kontrollere om virksomhederne har 
fyldestgørende sporbarhed (fakturaer eller følgesedler) på deres fødevarer. Sporbarhed af 
fødevarers fysiske strøm, ét led frem og ét led tilbage, er nødvendig i tilfælde af 
fødevaresikkerhedsmæssige problemer, så virksomheder kan foretage en målrettet, hurtig og 
sikker tilbagetrækning. Sporbarhed er også afgørende for at sikre, at der ikke sker 
markedsføring af ulovlige fødevarer. 

På den måde beskyttes forbrugerne, og samtidig sikres pålideligheden af de oplysninger, der 
gives til forbrugerne, når de handler ind. Derudover gør kravet til sporbarhed det sværere at 
afsætte stjålne varer og dermed sikres en mere fair konkurrence i branchen.

Derfor iværksætter og gennemfører Politiet, Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen i fællesskab 
5 større målrettede kontrolindsatser i 2019.

Formålet er

- at kontrollere sporbarhed på let omsættelige fødevarer i udvalgte virksomheder 
- at afdække virksomhedernes regelefterlevelse på sporbarhedsområdet
- at bidrage til at afdække eventuel videresalg af hælerivarer fra butikstyveri
- at vejlede virksomhederne om sporbarhedsreglerne og udbrede kendskabet til 

Fødevarestyrelsens sporbarhedsvejledning
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KONKLUSION 

Der er sanktioneret for overtrædelser vedr. sporbarhedsdokumentation på fødevarer i 39 ud af 
i alt 48 besøgte kiosker. Det svarer til 81%.  

Kampagnens resultater er som forventet når det kommer til regelefterlevelse på 
sporbarhedsområdet af fødevarer i de risikoudpegede kiosker og minimarkeder i Danmark. 

De udpegede kiosker og minimarkeder har med al tydelighed ikke et fyldestgørende og 
acceptabelt sporbarhedssystem således at de på en uanmeldt kontrol kan fremvise behørig 
sporbarhedsdokumentation på de fødevarer, som markedsføres og sælges i virksomheden. 
 
Fødevarerejseholdet gjorde undervejs i kampagnen forskellige observationer, der kunne 
indikere mistænksomme forhold i de kiosker, som blev kontrolleret ved en fælles 
myndighedsindsats. 

Kampagneresultaterne giver anledning til en fortsat fælles myndighedsindsats. 
Fødevarerejseholdet foretager opfølgende kontrol i de fødevarevirksomheder, hvor der blev 
konstateret overtrædelser i forbindelse med gennemførsel af kampagnen. 

RESULTATER 

Der er i perioden maj til oktober 2019 gennemført 5 større aktioner fordelt ud på forskellige 
politikredse i Danmark. 

Kontrolbesøgene er gennemført i risikoudpegede kiosker og minimarkeder. Kontrolbesøgene 
havde fokus på lovgivningsområdet, Information og Mærkning, hvor virksomhedens 
sporbarhedsdokumentation på fødevarer blev kontrolleret.

Samlet er der gennemført 48 kontrolbesøg i alt. Overordnet er der sanktioneret for 
overtrædelser vedrørende sporbarhedsdokumentation i 39 virksomheder. Overtrædelserne 
skyldes manglende eller ikke fyldestgørende sporbarhed på fødevarer i de udvalgte 
virksomheder. Det svarer til 81 % af virksomhederne.

I 31 virksomheder blev der truffet afgørelse om beslaglæggelse pga. manglende eller ikke 
fyldestgørende sporbarhedsdokumentation på kontroltidspunktet, hvilket svarer til 64,6 % af 
virksomhederne. Der blev samlet beslaglagt ca. 1842 kg. fødevarer under kontrolbesøgene. 
 
Selvom kampagnens primære fokus var sporbarhedsdokumentation så blev der givet 
sanktioner inden for andre områder som manglende registrering af ændring i ejerforhold og/ 
eller aktiviteter samt generelle hygiejneforhold. Dog i begrænset omfang, hvorfor de ikke 
fremgår af resultaterne. 

Fødevarerejseholdet konstaterede flere mistænkelige forhold på kontrollerne, herunder bl.a. 
fødevarer stablet i mælkekasser, sorte affaldssække, indkøbskurve og plastposer. Særligt 
chokolade, slik, tyggegummi, kaffe, nødder m.v. blev observeret opbevaret på denne måde. 
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Der blev også konstateret gule klistermærker med ”Købt i Netto” på f.eks. Marabou chokolade. 
Flere virksomhedsejere har ved forespørgsel på sporbarhedsdokumentation på deres 
fødevarer, oplyst at de har købt fødevarer af ukendte personer som kom ind fra gaden og at 
der ikke medfulgte behørig sporbarhedsdokumentation i form af f.eks. en faktura eller 
følgeseddel. 

METODE 

Virksomhederne er udpeget af Politiet med input fra Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøgene blev gennemført som fælles myndighedsindsats koordineret af Politiet. 
Kontrollerne var planlagt til gennemførsel på fem omfattende aktionsdage i perioden maj til 
oktober 2019. Kontrolbesøgende var uanmeldte.

Kontrolbesøgene blev gennemført i samarbejde med Skattestyrelsen og Politiet. 

Virksomhederne er udpeget med udgangspunkt i at de kunne være af interesse for alle tre 
myndigheder. Politiet har taget initiativ til aktionen i forbindelse med et ønsket fokus på 
hælervarer og har således haft det overordnede ansvar i forbindelse med koordinering og 
gennemførsel af aktionen. 
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TABELLER OG FIGURER

Tabel 1.
Kontrolresultater for lovgivningsområdet, Mærkning og Information

Kontroldato 07-05-19 18-06-19 28-08-19 17-09-19 29-10-19 Resultater 
Politikreds KBH Sydøst

Jylland
Sydsjælland

Lolland-
Falster

KBH Vestegnen/
Midt/Vest
Sjælland

-

Antal kontroller 9 11 8 10 10 48
Bøde / 
Politianmeldelse

3 1 2 1 2 9

Afgørelse om 
beslaglæggelse

5 8 7 3 8 31

Påbud om 
destruktion

0 1 0 1 2 4

Forbud mod 
markedsføring

0 0 1 1 1 3

Indskærpelse 4 7 4 3 5 23
Ingen 
anmærkninger

1 2 1 4 1 9
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