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 Sammendrag  
1. Overordnet effektivitet 
Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2013 nået de mål, som var fastsat i 
resultatkontrakterne og egne planer. 
 
Følgende kan fremhæves: 
 
Fødevarekontrollen 

• Højere regelefterlevelse 
I 2013 skal andelen af fødevarevirksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af de 
seneste 4 kontrolrapporter fastholdes i forhold til 2012 – dvs. maks. 1,5 %. Desuden skal 
andelen af virksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 2 af de seneste 4 
kontrolrapporter fastholdes på 2012-niveauet – dvs. maks. 6,5 %. 
I 2013 er andelene henholdsvis 0,9 % og 5,5 %. 
 

Kødkontrol 
• I 2013 er der bl.a. fastsat mål om, at de udførte kvalitetskontroller skal i 97 % af tilfældene 

opfylde kvalitetsmålingens krav i henhold til vejledningen ”Retningslinjer for måling af 
kvaliteten af kødkontrollen”. 
Resultatet for 2013 viser en målopfyldelse på 99,11 % for kreaturvirksomheder og 99,30 % 
for svinevirksomhederne.  
 

Veterinærområdet 
• Med ”Veterinærforlig 2”, som dækker perioden 2013-2016 fokuseres bl.a. på en ansvarlig 

anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens 
herunder indsatser for flokmedicinering og på et indeks for antibiotikaområdet. 
Der er i 2013 gennemført differentierede afgifter på antibiotika, der er fastlagt 
grænseværdier for antibiotika i relation til gult kort-ordningen og endelig er der gennemført 
en række administrative lettelser i relation til obligatorisk sundhedsrådgivning. 
 

Jordbrug- og fiskerikontrol 

• NaturErhvervstyrelsen skal i 2013 kortlægge opgaverne inden for kontrolområdet, udarbejde 
en analyse på baggrund af kortlægningen af den nuværende situation på kontrolområdet, 
udarbejde en endelig strategi og en samlet handlingsplan. 
Medio 2013 har NaturErhvervstyrelsen vedtaget en ny samlet jordbrugs- og 
fiskerikontrolstrategi for perioden 2013-2016. 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et forholdsvist simpelt og overskueligt 
kontrolsystem. Der er kun få ministerier og få decentrale myndigheder involveret, og der er et godt 
samarbejde imellem dem. 
 
Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere 
kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder 
konkluderer, at kontrollen generelt set er målrettet og har effekt. 
 
2. Data om kontrollen 
I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg eller kontrollerede temaer i de fleste sektorer. 
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 Virksomhedsgruppe – 
regelområde  Kontrol  2009  2010 

 
2011      

 
2012 

 
2013 

 NaturErhvervstyrelsen          

Fiskevirksomheder 
hygiejnekontrol 

Landings- og 
opkøberkontrol 

6.7421 
 

7.1101  
4.5132 

 
7.8571 
4.2112 

 
4.1382 

 
38172 

Pesticidkontrol 
Kontrolbesøg, 
Landbrug 687 649 

 
649 

 
660 

 
686 

Økologi  
Kontrolbesøg, 
Landbrug 2.689 2.671 

 
2.670 

 
2.680 

 
2.430 

Foder Tilsyn på Landbrug 879 821 812 674 600 
       
Fødevarestyrelsen          

Foder 
Audittemaer 
kontrolleret 314 379 

 
7953 

 
1154 

 

Foder 
Tilsynstemaer 
kontrolleret 2635 3195 

1046 

Foder  Antal kontrolbesøg           734 704 
       
Fødevarevirksomheder 
Fødevareregler Ordinære kontrolbesøg 66.707 60.560 

 
51.549 

 
51.220 

 
51.111 

 

Øvrige kontrolbesøg 
fx opfølgende 
kontrolbesøg og anden 
kontrol 26.829 25.042 

 
 
 

25.251 

 
 
 

25.511 

 
 
 

24.494 
 

 Alle kontrolbesøg 93.536 85.602 76.710 76.731 75.605 
           
Besætninger –
dyrevelfærds- 
kontrolbesøg Kvægbesætninger 666 6704 

 
6404 

 
519 

 
813 

  Svinebesætninger 458  4414 4024 619 378 
 Pelsdyrbesætninger 204 16264 8004 795 69 

 
Øvrige besætninger 
Kampagnekontrol6 

5455 

 
5204  5 

 
6284 473 345 

778 
 I alt 18705 30874  5 24664 2406 2383 

1) antal kontrollerede partier. 

2) antal kontrolbesøg. 

3) Der blev primo 2011 ændret i kontrolstrategien og dermed også kontrolmetodikken. 

4) Tallene for 2010 og 2011 angiver det antal besætninger, der var udpeget til kontrol og svarer for de fleste besætninger til det antal der blev 

kontrolleret. For besætninger med mink og burhøns, hvor 100 % af besætningerne skulle kontrolleres, kan det kontrollerede antal besætninger være 

mindre, da det ikke var muligt at finde erstatningsbesætninger for ophørte besætninger. 

5) Eksklusive besætninger med strudsefugle og hjortedyr samt besætninger med fjervildt til udsætning, som udpeges til kontrol på baggrund af 

bestemmelserne i lov om hold af dyr. Når disse besætninger kontrolleres, udfører den tilsynsførende også kontrol af de relevante dyrevelfærdsregler. 

6) I 2013 blev der en øget vægt på kampagner som følge af det nye kontrolkoncept. Før 2013 var der tematiserede kontroller og medicinaktioner. 
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På veterinærområdet blev der i slutningen af 2012 vedtaget et nyt veterinærforlig, som medførte et 
nyt kontrolkoncept med mere målrettet risiko- og behovsorienteret kontrol, der giver mulighed for 
fleksibilitet og prioritering inden for forskellige kontrolområder, fx dyrevelfærd, dyresundhed og 
medicinforbrug og med en øget vægt på kampagner og indførelse af opfølgende kontroller. I 2013 
blev dele af konceptet implementeret - der blev indført 3 nye kontrolindsatser: Nulpunktskontrol, 
Prioriteret kontrol samt Basiskontrol, som før var delvist indeholdt i dyrevelfærdskontrollen. 
 
På de øvrige områder var der kun mindre ændringer vedr. antal kontrolbesøg. 
 
3.-4. Udvikling i regelefterlevelse 
I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af kontrolresultater i forskellige sektorer i 
forhold til kontrollerede temaer eller lovgivningsområder- for kontrol af foder på landbrug dog i 
forhold til kontrolbesøg. På de enkelte kontrolbesøg kontrolleres normalt flere 
lovgivningsområder/temaer, så der er flere kontrolresultater pr kontrolbesøg på den enkelte 
virksomhed. 
 

 Virksomhedsgruppe   Kontrolresultat 2009 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
           
Landbrug  - Foder  - ud 
fra kontrolbesøg Ingen anmærkninger 98 98 

 
94,4 

 
95,6 

 
94,7 

  Indskærpelse 1 1 3,4  2,0 2,5 
  Påbud eller forbud Ø Ø 0,2  0,3 0,2 
  Bødeforelæg, politianmeldelse 1 1 2  2,5 3,3 
           
Fodervirksomheder – ud 
fra kontrollerede 
lovgivningsområder * Ingen anmærkninger 99 98 

 
 

70 

 
 

62,1 

 
 

73,9 
  Indskærpelse 1 2 23 30,9 22,8 
  Påbud eller forbud 0 0 3 0,8 0,1 

  
Bødeforelæg, politianmeldelse 
eller autorisation frataget 0 Ø 

 
4 

 
6,2 

 
3,2 

           

Fødevarevirksomheder - 
ud fra kontrollerede 
lovgivningsområder Ingen anmærkninger 95,9 96,1 

 
 
 

95,8 

 
 
 

95,3 

 
 
 

95,5 
  Indskærpelse 3,4 3,4 3,8 4,0 3,9 
  Påbud eller forbud 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

  
Bødeforlæg, politianmeldelse 
eller autorisation frataget 0,4 0,3 

0,3 0,4 0,3 

      
X = ingen data, Ø = nominelt nul, 0 = afrundet til nul - altså < 0.5. 

*Kontrolresultater i forbindelse med prøver er ikke med i opgørelsen. 

 
På foderområdet var der i 2013 færre overtrædelser, hvilket kunne tyde på, at den ændrede 
kontrolstrategi, der startede i 2011, og var implementeret i 2012, tilsyneladende har haft effekt.  
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På fødevareområdet var der kun minimale ændringer fra 2012 til 2013. 
  
For så vidt angår dyrevelfærdskontrollen fremgår af nedenstående tabel den procentvise fordeling af 
besætninger med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud og/eller blev 
meldt til politiet som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne.  
Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse som 
følge af manglende overholdelse af bestemmelserne 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvæg 17  21  24  13 15 
Svin 46  49  51  43 41 
Pelsdyr 66  50  29  18 19 
Slagtekyllinger 15  22  30  31 24 
 
 
Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, kan 
tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et andet, jf. desuden 
afsnit 3.3.2 Dyrevelfærd. 
 
 
5. Nationale auditsystemer 
Der blev i 2012 etableret en ny revisionsenhed i Fødevarestyrelsen, Intern Audit, som i 2013 har 
gennemført 3 audits om henholdsvis Indretning og drift af fødevarevirksomheder, Brugen af 
analyser på foderområdet samt Animalske biprodukter, herunder beredskab og tilbagetrækning. 
Der er efterfølgende også blevet etableret en auditordning i NaturErhvervstyrelsen, og resultaterne 
fra auditeringen i 2014 vil indgå i årsrapporten for 2014, jf. afsnit 2.1.2. 
 
6. Resurser  
Antal årsværk pr. 31. december i årene 2008-2013 ses i nedenstående tabel.  
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fødevarestyrelsen 1931 

 
1788 1677 

 
1651 1648 1600 

Plantedirektoratet * 454 462 451 423 Ca. 
1.200*** 

Ca. 1.100 
Fiskeridirektoratet ** 251 248 237 236 

* Knap 50 % af Plantedirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 
** Knap 2 % af Fiskeridirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 
*** NaturErhvervstyrelsen dannet pr. 1. oktober 2011. Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet 
nedlagt pr. samme dato. I størrelsesordenen 10% af medarbejderne arbejdede med kontrol omfattet af  882/2004. 
 
Fødevarestyrelsen fortsatte i 2013 implementeringen af sin effektiviseringsstrategi, der løber frem 
til og med 2014. Formålet er at sikre, at styrelsen fortsat kan fastholde et højt fagligt niveau trods en 
reduceret bevilling de kommende år. 
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7.-8. Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse  
 
Fødevarestyrelsen 
I 2013 har både kontrolkampagner og prioriteret kontrol været en central del af den risikobaserede 
kontrol af virksomheder. Det har været med til at gøre kontrollen mere målrettet. De seneste års 
erfaringer har vist, at netop kontrolkampagner er effektive over for bl.a. svindel og vildledning og 
bidrager til at øge virksomhedernes regelefterlevelse. 
 
Implementering af Veterinærforlig 2 har været en af årets væsentligste opgaver for 
Fødevarestyrelsen i 2013, og en række af forligets initiativer er allerede blevet gennemført. F.eks. er 
der blevet implementeret en differentieret afgiftsstruktur på antibiotika.  

Fødevarestyrelsens kunderådgivning er implementeret og håndterer alle telefoniske – samt skriftlige 
elektroniske – henvendelser fra kunder og borgere. Herudover er indholdet på Fødevarestyrelsen.dk 
omstruktureret og omformet, således at kunder og borgere nu i langt højere grad end tidligere kan 
betjene sig selv og handle på baggrund af let tilgængelig information og trinvis vejledninger. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 4. Større aktioner for at sikre effektivitet samt afsnit om konkrete 
områder som f.eks. 3.1.12.2. Økologi. 

 
NaturErhvervstyrelsen 
Samlet set vurderer NaturErhvervstyrelsen, at årets resultater af den udførte kontrol har været 
tilfredsstillende med en høj grad af regelefterlevelse på de enkelte kontrolområder.   
 
Indenfor de enkelte kontrolområder har der tillige været en tilfredsstillende opfyldelse af de 
fastsatte kontrolmål.  
 
Arbejdet med målrettede og risikobaseret kontroller vil forsætte i 2014. 
 
Der henvises i øvrigt til henholdsvis NaturErhvervstyrelsens og Fødevarestyrelsens årsrapporter for 
2013, som kan findes her: 

NaturErhvervstyrelsen  
 
Fødevarestyrelsen 
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http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Ministeriet/Om_ministeriet/oekonomi/aarsrapporter/aarsrapport_2013_NaturErhverv.pdf
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Ministeriet/Om_ministeriet/oekonomi/aarsrapporter/Foedevarestyrelsens_aarsrapport_2013.pdf


1. Indledning 
Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder 
resultater og analyse af kontrollen indenfor områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, 
dyresundhed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført i medfør af Danmarks flerårige, nationale 
kontrolplan 2012-20161 og efterfølgende planer m.v. Årsrapporten gennemgår også tiltag, der skal 
effektivisere kontrollen.  
 
Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Justitsministeriets, 
Sundhedsstyrelsens, SKAT og Miljøstyrelsens bidrag eller bemærkninger til årsrapporten er 
indarbejdet under de relevante kontrolområder. Ovennævnte myndigheder har haft udkast til 
årsrapport i høring. 
 
Rapporten udarbejdes i henhold til artikel 44 i kontrolforordningen2, der bestemmer, at 
medlemslandene hvert år skal udarbejde en rapport over kontrollen i det foregående år og rapporten 
skal forelægges for EU-Kommissionen. Rapporten skal indeholde resultater af kontrollen i medfør 
af den nationale kontrolplan, analyse af overtrædelserne og foranstaltninger, der skal sikre, at den 
nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten nævnes væsentlige ændringer i 
den nationale kontrolplan. Der er i mange tilfælde linket til rapporter3, hjemmesider m.v., og disse 
fremgår af fodnoterne.  
 
Ved udarbejdelsen af årsrapporten er der taget udgangspunkt i Kommissionens beslutning af 24. juli 
2008 (2008/654/EF) om vejledning til udarbejdelse af årsrapport, hvor det er skønnet relevant, samt 
Kommissionens model for sammendrag fra december 2011.     
 
I afsnittene ”aktioner for at sikre effektivitet” nævnes typisk de nye aktioner, som ikke er nævnt 
under ”analyse af kontrolresultater”, men som er iværksat som følge af overtrædelser m.v. fundet 
ved analyse af kontrollen. Det betyder, at der i flere tilfælde nævnes opfølgende aktioner, som er 
foregået i 2013. Aktionerne skal ses som et supplement til alle de løbende og særlige aktioner, som 
er nævnt i den nationale kontrolplan 2012-2016.  
  
  

1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrollens_vaerktoejer/National_kontrolplan_jf_Kontrolforordningen  
2 Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, 
at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds – og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 
3 F.eks. findes Fødevarestyrelsens årsrapporter på: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Aarsrapporter-
Foedevarestyrelsens-kontrol.aspx 
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2. Generelle forhold 
Der er i Danmark kontrol af fødevarer, foder og produktionsdyr i alle led fra ”jord til bord” og fra 
”hav til mav” i relation til kontrolforordning 882/2004, hvilket dækker områderne foder- og 
fødevaresikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og dyresundhed.  
 
Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen (under Fødevareministeriet) udfører størstedelen af 
den kontrol, som Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2012-2016) omfatter. I tråd med 
kontrolplanen er andre danske myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen også involveret i den 
offentlige kontrol på området. Under de konkrete områder beskrives også andre myndigheders 
kontrol.  

 

2.1. Strategiske mål  
Som beskrevet i Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2012-2016) er det Fødevareministeriets 
mission at skabe rammer for: 
 

- Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 
- En ansvarlig forvaltning af naturressourcer 
- Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner 

 
Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. 
 
Det moderne samfund kræver sikre og sunde fødevarer på bordet - og at varerne bliver produceret 
effektivt og udbudt under sikre forhold. Styrelsen holder øje med fødevarerne fra jord til bord - fra 
landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne, til butikkerne og ud til forbrugernes 
indkøbskurv. 
 
I styrelsen arbejder vi for, at risikoen for at dyr bliver syge, er så lav som mulig, at dyrene er sunde 
og at dyrevelfærden er i orden både i staldene, i lastbilerne og på slagterierne. 
 
Styrelsen arbejder for, at risikoen for sundhedsfarlige forureninger i maden skal være så lav som 
mulig, at forbrugerne i butikkerne møder et bredt udbud af sunde varer og spiser måltider, der i 
stadig højere grad følger de officielle kostråd. 
 
Styrelsen arbejder for, at både den lille slagtermester og den store mælkemastodont udvikler nye 
kvalitetsfødevarer, der kan sælges til en fornuftig pris. Styrelsen vil gøre det lettere for 
madentreprenører at åbne egen restaurant eller butik. Samtidig vil vi med lettilgængelige råd og 
målrettede mærkningsordninger gøre det lettere for forbrugerne at vælge blandt de mange 
fødevarer, som danske butikker har på hylderne. 
  
Fødevarestyrelsens vision er, at vi er engagerede og idérige - og vil gerne i dialog med omverdenen. 
 
Vi vil arbejde for: 

• Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden  
• Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd  
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• Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer 
Vi vil sørge for, at forbrugerne ved hvilke fødevarer, der bedst gavner deres sundhed. Vi vil 
kontrollere og vejlede fødevarevirksomhederne, så de ikke er i tvivl om, hvilke love og regler de 
skal leve op til. 
 
Som også beskrevet i Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2012-2016) har Fødevarestyrelsen i 
december 2012 udarbejdet en ny strategi (Fødevarestyrelsens strategi 2013-20164), hvor der sættes 
fokus på tre overordnede strategiske pejlemærker, som skal gennemsyre organisationens nye måde 
at tænke og handle på.  
 
De tre pejlemærker er 

1. En markedsudviklende indsats 
2. Udsyn og åbenhed 
3. Stolte medarbejdere og synlige ledere  

 
 
NaturErhvervstyrelsen arbejder i tråd med den flerårige nationale kontrolplan for at skabe de 
bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af 
naturen.  
 
Det gør NaturErhvervstyrelsen bl.a. ved at: 
 

- skabe rammerne for, at danske landmænd og fiskere bedst muligt kan arbejde i og med den 
omkringliggende natur 

- understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø 
- bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikts- og fiskeriområder. 

NaturErhvervstyrelsens primære opgaver er gennem tilskud, udviklingsprogrammer, vejledning, 
regulering og kontrol at understøtte det overordnede mål for Fødevareministeriets koncern om at 
skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og for en ansvarlig 
forvaltning af naturressourcerne. 
 
NaturErhvervstyrelsens mission er at sikre samspillet mellem natur og erhverv gennem regulering, 
tilskud, kontrol og dialog. 
 
NaturErhvervstyrelsens vision er vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. 
Dette skal nås ved at fokusere på de tre strategiske indsatsområder grøn omstilling, omverdenen og 
en handlekraftig organisation. 
 
NaturErhvervstyrelsen vedtog i juni 2013 en ny samlet jordbrugs- og fiskerikontrolstrategi for årene 
2013 til 2016. Se også afsnit 4.  
  

4http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Ledelsessekretariatet/FVST%
20strategi%202013-2016.pdf  
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2.1.1 Audit  
Fødevarestyrelsen 
Intern audit i FVST er placeret i International Handel og består af 1 leder, 2 faste medarbejdere 
samt 6 auditorer fra kontrolenhederne. De 6 auditorer planlægger, gennemfører og rapporterer de 
enkelte audits.  Lederen af Intern Audit refererer funktionsmæssigt til Direktionen og administrativt 
til chefen for International Handel. 
 
Direktionen godkender enhedens kommissorium og et flerårigt risikobaseret auditprogram. Lederen 
af Intern Audit fremlægger sager til orientering og/eller beslutning for Direktionen. 
 
Direktionen udpeger en følgegruppe med henblik på at sikre kommunikation og høring mellem 
enheden og de faglige områder. Følgegruppen sammensættes af 1 chef fra kødkontrollen, 1 chef fra 
veterinærområdet, 1 chef fra fødevareområdet samt en repræsentant fra Kontrolstyring 
 
I 2013 er gennemført følgende 3 audits: 
• 2013-1 Indretning og drift af fødevarevirksomheder 
• 2013-2 brugen af analyser på foderområdet 
• 2013-3 Animalske biprodukter, herunder beredskab og tilbagetrækning   
 
Der udarbejdes en rapport for de gennemførte audits. Hver rapport indeholder en række 
anbefalinger mhp. at forbedre kontrolsystemet og kontrollen. FVST udarbejder handleplaner på 
baggrund af anbefalingerne. Der afrapporteres om status for handleplanernes gennemførelse til 
direktionen hvert halve år. 
 
Intern audit udarbejder endvidere en årsrapport med sammenfatning af resultaterne til direktionen.  
Intern audits rapporter er tilgængelige på Fødevarestyrelsens intranet. 
 
I 2013 er der gennemført de planlagte 3 audits: 
 
• 2013-1 Indretning og drift af fødevarevirksomheder 
• 2013-2 brugen af analyser på foderområdet 
• 2013-3 Animalske biprodukter, herunder beredskab og tilbagetrækning. 

Det er Intern Audits vurdering, at den udførte kontrol generelt stemte overens med det planlagte. 
Det eksisterende kontrolsystem er generelt effektivt og i overensstemmelse med kravene i 
kontrolforordningen. Der er dog konstateret områder, hvor der er afvigelser og/eller hvor systemet 
med fordel kan forbedres med henblik på at blive mere effektivt og hensigtsmæssigt. 
 
Der er således i 2013 bl.a. givet anbefalinger vedrørende: 

• opdatering og implementering af skriftlige procedurer. 
• styring og verifikation af kontrollens håndhævelse af regler og sanktionering. 
• tværgående samarbejder mellem foder, fødevare og veterinære områder. 
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NaturErhvervstyrelsen 
Interne audits i NaturErhvervstyrelsen udføres af Enhed for Intern Revision. 
 
I 2013 var der endnu ikke etableret en audit-ordning i NaturErhvervstyrelsen, og derfor blev der i 
dette år ikke udført auditering af relevante kontroller i NaturErhvervstyrelsen.  
 
Fremadrettet er der etableret en auditordning i NaturErhvervstyrelsen, og resultaterne af 
auditeringen i 2014 vil indgå i årsrapporten for 2014. 

 

3. Den udførte kontrol i 2013  
I det følgende analyseres kontrollen i 2013 med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dyresundhed, som 
primært blev foretaget af Fødevarestyrelsen. Under de konkrete områder beskrives dog også andre 
myndigheders kontrol som f.eks. NaturErhvervstyrelsens kontrol af dyrevelfærd og 
Sundhedsstyrelsens kontrol af foderlægemidler. 
 

3.1. Fødevarer 

3.1.1. Fødevarevirksomheder generelt 
I dette afsnit analyseres de samlede kontrolresultater for fødevarevirksomheder, dvs. for alle 
kontrolområder. Desuden vises fordelingen af de enkelte kontrolresultater pr. lovgivningsområde.  
 
Fødevarestyrelsen færdiggjorde i oktober 2013 en midtvejsevaluering af Fødevareforlig 2, der løber 
i årene 2011-2014. For kontrolkonceptet er resuméet af foreløbige effekttendenser:  
”Videreudviklingen af kontrolkonceptet betød blandt andet, at basiskontrollen i højere grad blev 
tilpasset de aktuelle risikobehov, og at en større del af kontrollen blev tilrettelagt som 
kontrolkampagner. Konkret blev basiskontrollens kontrolfrekvenser ændret således, at 
basiskontrollen blev reduceret med ca. 15.000 kontrolbesøg.  
 
Til gengæld blev der tilført 5.800 basiskontrolbesøg målrettet virksomheder med særlige 
kontrolbehov, og omfanget af kampagnekontrollerne blev styrket.  
Der er derfor gennemført færre, men mere fokuserede og dybdegående kontroller hos detail- og 
engrosvirksomhederne. Selvom basiskontrollen er blevet reduceret, kan der for eksempel ikke 
spores en forskel i udviklingen i regelefterlevelsen mellem de detailbrancher med reduceret 
standardfrekvens i forhold til de brancher, hvor standardfrekvensen ikke blev reduceret ”.  
 
Generel analyse af kontrolresultater og overtrædelser  
Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg gennemført i engros- og 
detailvirksomheder. 
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Kontrolbesøg  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Ordinære 
kontrolbesøg  

73.520  66.707  60.560  51.459  51.220  51.111 

Øvrige 
kontrolbesøg 
fx opfølgende 
og anden 
kontrol  

27.760  26.829  25.042  25.251  25.511  24.494 

Sum  101.280  93.536  85.602  76.710  76.731  75.605 
Data fra Fødevarestyrelsens kvartalsstatistik.  
 
Der er kun et mindre fald i antal kontrolbesøg fra 2012 til 2013, men kontrolkonceptet har også 
været det samme. 
 
Kontrolresultater, smileyfordeling og elitestatus  
På hjemmesiden www.findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle smiley´er for detailvirksomheder og 
samlede kontrolresultater for engrosvirksomheder.  Oplysningerne vises på flere forskellige måder 
fx som søgeresultater, som kan sorteres på mange forskellige måder og som Excel- og XML-filer. 
Det betyder, at offentligheden løbende kan følge udviklingen i fordelingen af smiley’er.  
 
Under ”Statistik” kan man bl.a. finde oplysninger om smiley-fordelingen og andel 
elitevirksomheder. I ”Resultater 2008 - 2014” kan man bl.a. se fordelingen af de fire smiley'er for 
detailvirksomheder - både antal og procentvist for hele landet. Nedenfor vises smileyfordelingen i 
detail på landsplan for årene 2008-2013. 
 
Procentvis fordeling af smiley hos detailvirksomheder 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 82,3  86,2  86,5  84,9  84,3  84,3 
2 12,9  11,0  11,1  12,4  13,3  13,6 
3 1,2  0,9  0,6  0,7  0,5  0,6 
4 3,6  1,9  1,8  2,0  1,8  1,6 
100 100  100  100  100  100  100 
 
Det ses af ovenstående tabel, at den procentvise fordeling af smiley hos detailvirksomheder ligger 
på stort set samme niveau i 2013 som i 2012. Det afspejler bl.a., at Fødevarestyrelsen med 
kontrolkonceptet fra fødevareforlig 2 fortsat er målrettet mod problemområder fx via øget 
kampagnekontrol og indførslen af prioriteret basiskontrol. 
 
På Smiley hjemmesiden under ”Statistik” vises under ”Elite-virksomheder 2008 - 2013” den 
procentvise udvikling i antallet af elite-virksomheder i perioden 2008 til 2013. Via et link i højre 
side af skærmbilledet kan man desuden hente den aktuelle andel af elitevirksomheder i hele landet 
fordelt på brancher. 
 
Procentvis andel virksomheder med elitestatus 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Detail 40,8 47,2 55,2 54,4 58,5 58,9 
Engros 34,8 41,3 45,3 44,2 43,8 43,7 
I alt 40,2 46,6 54,3 53,5 53,5 57,2 
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Ovenstående tabel viser den procentvise andel af elitevirksomheder blandt de virksomheder, der 
kan opnå elitestatus indenfor henholdsvis detail- og engros. Andelen af elitevirksomheder er for 
detailvirksomheder det højeste nogensinde. 

 
De enkelte kontrolresultater 
Ved et kontrolbesøg kontrolleres normalt flere lovgivningsområder, og der kan gives flere 
delresultater indenfor et kontrolleret lovgivningsområde. Det dårligste resultat symboliseres i 
smiley´en i detail. I nedenstående tabel vises fordelingen af de enkelte delresultater for detail- og 
engrosvirksomheder: 
% -vis fordeling af 
kontrolresultater  

2008 
** 

2009 
** 

2010 
** 

2011* 
** 

2012 2013* 

Ingen anmærkninger  94,5  95,9  96,1  95,8  95.3  95,5 
Indskærpelse  4,3  3,4  3,4  3,8  4.0  3,9 
Påbud eller forbud  0,5  0,3  0,2  0,2  0.2  0,2 
Bødeforelæg, 
politianmeldelse, 
autorisation eller 
registrering frataget  

0,7  0,4  0,3  0,3  0.4  0,3 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Summen afviger med 0,1 % på grund af afrunding af tallene. 
** Tallene angav kontrolresultat pr. lovgivningsområde 
 
Som det fremgår af tabellen, er fordelingen af de bagvedliggende kontrolresultater stabil.  

 
Forsøg med nye kontrolmetoder  

På baggrund af Fødevareforlig 2 fra 28. juni 2010, som lægger op til udvikling af- og forsøg med 
nye kontrolmetoder, er der fra 1. marts 2013 til 30. juni 2014 gennemført et pilotprojekt med 
tværministeriel, udvidet førstegangskontrol i nystartede restauranter. Formålet med projektet har 
været at undersøge om anmeldt og udvidet førstegangskontrol med fokus på personlig vejledning og 
vejvisning fører til øget læring og regelefterlevelse i virksomhederne samt høj tilfredshed med og 
tillid til kontrollen.   
 
 
Prøveprojekter  
Resultater fra flere af prøveprojekterne med analyser er nævnt under det konkrete kontrolområde.  
Slutrapporter offentliggøres på hjemmesiden:  
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Resultater_af_proever/Sider/default.as
px    
 
 
Kontrolkampagner  
I 2013 blev der gennemført 11 kontrolkampagner på fødevareområdet (med links):  

• Import og samhandel af frugt og grønt  
• Mærkning og håndtering af kød  
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• Er kapaciteten i orden til konfirmations- og juletravlhed  
• Personlig hygiejne hos køkkenmedarbejdere    
• Korrekt brug af nøglehulsmærket  
• Fluorerede stoffer i pap- og papir-emballager  
• Import i ikke animalske fødevarer under restriktion og intensiveret kontrol  
• Frisk fisk  
• Mærkning af fødevarer  
• Import af økologiske fødevarer 

 
Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder.  
 
Risiko som følge af overtrædelserne og årsager til overtrædelserne  
Risikoen som følge af overtrædelserne er meget forskellige fra branche til branche og er beskrevet 
under de relevante afsnit. Årsagerne til overtrædelserne varierer ligeledes. Blandt de generelle 
årsager kan nævnes manglende kendskab til reglerne, sjusk, ønske om større økonomisk vinding og 
mangelfuld egenkontrol.  
 
Nye aktioner for at sikre effektivitet  
Det er et centralt mål for Fødevarestyrelsens kontrolaktivitet på fødevareområdet, at 
kontrolfrekvensvejledningens retningslinjer overholdes ud fra kontrollens risiko- og 
behovsorienterede koncept. Kontrolkampagner har også i 2013 været en central del af den 
risikobaserede kontrol af virksomheder. De seneste års erfaring har vist, at netop kontrolkampagner 
er effektive over for bl.a. svindel og vildledning og bidrager til at øge virksomhedernes 
regelefterlevelse. 
 
Som en del af Fødevareforlig 2 gennemfører Fødevarestyrelsen specialiseringskurser for erfarne 
tilsynsførende inden for følgende specifikke områder: bageri, mejeri, fisk og kødområdet. 
Kurserne har til formål at udvikle en gruppe tilsynsførendes kompetencer med henblik på større 
kendskab til og forståelse for produktion og teknologi inden for de nævnte områder. I 2013 blev der 
bl.a. gennemført 2 fiskespecialiseringskurser. 
 
 
Målopfyldelse  
Målene i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt 2013 blev bl.a. opfyldt for nedenstående: 
 
5 Højere regelefterlevelse   
Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødevaresikkerheden i 
Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder desuden mod en effektorienteret 
tilgang til kontrolindsatsen i Fødevarevirksomheder. Det betyder bl.a., at 
Fødevarestyrelsen øger indsatsen i de virksomheder, hvor behovet er 
størst. Det er imidlertid også de virksomheder, der erfaringsmæssigt har 
vanskeligst ved at forstå og følge reglerne. Denne målrettede 
kontrolindsats vil derfor på kort sigt kunne have en negativ effekt på den 
generelle regelefterlevelse i fødevarevirksomheder. På længere sigt 
forventes, at indsatsen påvirker disse virksomheders forståelse for 
reglerne og dermed regelefterlevelsen.  
 
Indikator l: Andelen af brodne kar skal fastholdes i forhold til 2012- 
dvs. max. 1,5% (2012: 1,2 %). Ved brodne kar menes 

Indikator 1: Andelen af 
virksomheder, der 
har fået anmærkninger på 
mindst 3 af de seneste 
4 kontrolrapporter udgør 0,9 
procent. 
 
Indikator 2: Andelen af 
virksomheder, der har fået 
anmærkninger på mindst 2 
af de seneste 4 
kontrolrapporter udgør 5,5 
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fødevarevirksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af 
de seneste 4 kontrolrapporter.  
Indikator 2: Andelen af virksomheder, der har fået anmærkninger på 
mindst 2 af de seneste 4 kontrolrapporter, og dermed er i risikozonen for 
at blive et brodent kar, fastholdes på 2012-niveau, dvs. max 6,5 % 
(2012: 6,0 %). 

%. 
 

 
 

3.1.2. Egenkontrol 
Efter Fødevareloven er det virksomhederne selv, der har ansvaret for, at der er styr på bl.a. 
fødevaresikkerheden. Egenkontrol er et redskab for den enkelte virksomhed til at sikre, at den kan 
leve op til dette ansvar, så forbrugerne ikke bliver syge af maden, som virksomheden fremstiller 
eller sælger. 
 
Egenkontrol kræver stadig, at der er kontrol fra myndighederne, men egenkontrollen gør, at der er 
kontrol 24 timer i døgnet og ikke kun de gange om året, Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det 
bliver nemmere at finde fejlene og få dem rettet, når man har udarbejdet et egenkontrolprogram, 
fordi virksomheden så har systematiseret sine handlinger. Fra 2012 Fødevarestyrelsen haft fokus på, 
om fødevarevirksomhederne har en tilstrækkelig risikoanalyse som grundlag for deres egenkontrol. 
 
Branchekoder giver konkrete og brancherelaterede anvisninger på, hvordan den typiske virksomhed 
kan udarbejde et egenkontrolprogram, og derved opfylde lovgivningen og øge fødevaresikkerheden. 
Branchekoderne er udarbejdet af branchen selv.  Fødevarestyrelsen kan vurdere disse, herunder 
særligt om de er egnede til at vejlede fødevarevirksomheder og om de lever op til lovgivningen. 
Fødevarestyrelsen har per 2013 vurderet over 30 branchekoder, der tilsammen dækker over 95 % af 
alle fødevarevirksomheder. 
 
Fødevarestyrelsen har endvidere lavet en række tiltag for at støtte de små detailvirksomheder. På 
hjemmesiden ligger således et eksempel på et egenkontrolprogram (flere sprog) og en webbaseret 
løsning for udarbejdelse af risikoanalyse.  
 
Regelefterlevelsen vedrørende egenkontrol lå i 2013 på 92,9 5 for detailvirksomheder 
(kontrolresultat 1) og på 97,6 % for engrosvirksomheder (kontrolresultat 1).  
 

3.1.3. Fødevarehygiejne 
Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år kontrolkampagner på fødevarehygiejneområdet. I 2013 er 
der gennemført 2 kontrolkampagner og 2 informationskampagner. Sidstnævnte blev gennemført på 
baggrund af dårlig regelefterlevelse i tidligere kontrolkampagner, hvor regelefterlevelsen var 
dårligere end gennemsnittet. Når informationskampagnen er afsluttet, gentages kontrolkampagnen, 
hvorefter det undersøges om informationskampagnen har haft effekt. 
 

3.1.3.1 Kontrolkampagner 
Personlig hygiejne og smitte via køkkenmedarbejdere 
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2011 en kontrolkampagne om fødevarebårne sygdomme og 
personlig hygiejne, som satte fokus på køkkenmedarbejdere og sygdom. Effekten af denne 
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kampagne var, at antallet af sygdomsudbrud, som skyldes en syg køkkenmedarbejder, var meget lav 
i 2011. Til gengæld sås en stigning i de udbrud, som skyldes, at køkkenmedarbejderen lige har 
været i kontakt med syge børn derhjemme, og derfor ”slæber” norovirus med i køkkenet og smitter 
maden. 
 
I 2013 blev en opfølgende kontrolkampagne derfor gennemført med yderligere fokus på smitte på 
grund af syge familiemedlemmer. Formålet med denne kampagne var dels at kontrollere om 
virksomhederne har fokus på god håndhygiejne og risikoen for overførsel af smitte ved sygdom 
dels at kontrollere om de indretningsmæssige forhold understøtter en hygiejnisk håndtering af 
fødevarer. 
 
Antallet af udbrud i 2013 forårsaget af syge medarbejdere med syge familiemedlemmer faldt med 
næsten 50 %, hvilket kunne tyde på, at kampagnen har haft en effekt. Antallet af syge forårsaget af 
syge medarbejdere eller medarbejdere med syge familiemedlemmer er faldet markant fra 862 til 
323 personer. Til sammenligning er der intet, der tyder på, at den generelle sygdomsforekomst for 
norovirus er faldet, idet niveauet for antal af udbrud, der skyldes syge buffetgæster er uændret. Syge 
buffetgæster, der smitter andre via overførsel af virus til den fælles mad, var derfor i 2013 årsag til 
over halvdelen af udbruddene. 
Det må desværre også konstateres, at der allerede i 2014 i sæsonen for novovirusudbrud (december 
– marts) kun 9 måneders efter kampagnen har været 7 udbrud med norovirus, hvor lige under 800 
personer er blevet syge. I alle tilfælde vurderes smitten at komme fra syge køkkenmedarbejdere 
eller køkkenmedarbejdere med syge familiemedlemmer. 
 
Konklusionen er, at der er behov for at fastholde virksomhedernes fokus på risikoen for norovirus, 
hvis en langtidseffekt af kontrolindsatsen skal sikres. 
 
 
Konfirmations- og julebuffeter 
I travle perioder, fx omkring perioden for konfirmationer og omkring jul og nytår, håndterer mange 
virksomheder ofte større mængder fødevarer end normalt. Det stiller store krav til virksomhedernes 
kapacitet og indretning men også til medarbejdernes viden om fødevarehygiejne og personlig 
hygiejne. I de nævnte perioder skal virksomhederne have mulighed for at opvarme, nedkøle og 
efterfølgende køle-opbevare store mængder af letfordærvelige fødevarer, som virksomhederne ikke 
umiddelbart er indrettet til at håndtere. 
 
Resultatet af kampagnen viste, at virksomhederne generelt havde sværere ved at efterleve reglerne i 
jule- og nytårsperioden end i perioden for konfirmation. Dette kan skyldes, at juleperioden i 
november og december generelt medfører en øget belastning for virksomhederne end enkelte travle 
dage i konfirmationsperioden.  

 

3.1.3.2. Informationskampagner 
Produktion af kebab og shawarma samt fremstilling af fiskefars og maskinsepareret fiskekød 
Fødevarestyrelsen har på baggrund af de 2 kampagners resultater udarbejdet informationsmateriale 
med bl.a. illustrationer af korrekte arbejdsgange til branchen. Dette materiale vil blive brugt i 
forbindelse med vejledning under kontrolbesøg i virksomhederne. 
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3.1.3.3. FVO inspektion på mekanisk separeret kød (Mechanically Separated Meat) 
I marts 2013 gennemførte FVO en inspektion i Danmark af, at kontrollen i forhold til mekanisk 
separeret kød foregår i henhold til EU reglerne. Konklusionen af inspektionen var, at kontrollen 
stort set foregår i henhold til EU reglerne med få anbefalinger fra inspektørerne. 
 

3.1.3.4. Specialiseringskurser for erfarne tilsynsførende 
Som en del af Fødevareforlig 2 gennemfører Fødevarestyrelsen specialiseringskurser for erfarne 
tilsynsførende inden for følgende specifikke områder: bageri, mejeri, fisk og kødområdet. 
Kurserne har til formål at udvikle en gruppe tilsynsførendes kompetencer med henblik på større 
kendskab til og forståelse for produktion og teknologi indenfor de nævnte områder. I 2013 blev der 
gennemført 2 fiskespecialiseringskurser, 1 bageriteknologikursus samt 1 specialiseringskursus for 
erfarne tilsynsførende indenfor mejerier. 

 

3.1.4. Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. 
NaturErhvervstyrelsen udfører som udgangspunkt hygiejnekontrol af fisk, muslinger og fartøjer 
samtidig med, at der foretages fiskerikontrol. Hygiejnekontrollen er således inkorporeret i den 
samlede kontrol. 
 
Resultater og analyse af kontrollen 
NaturErhvervstyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2013” findes på styrelsens hjemmeside: Rapport om 
fiskerikontrol 2013 
 
NaturErhvervstyrelsen har i 2013 i alt gennemført 3.083 kontrolforretninger på konsumlandinger, 
og 852 kontrolforretninger af konsumfisk hos opkøbere, herunder samlecentraler og fiskeauktioner.  
 
Derudover blev der i alt foretaget 794 kontrolforretninger til søs i 2013. Af disse blev der foretaget 
hygiejnekontrol på 2.171 landingskontroller, 852 opkøberkontroller og 461 kontroller til søs. Se 
mængdeangivelsen i tabel 3.1.4.1.  
  
Tabel 3.1.4.1  
Antal kontrolbesøg ved landing og opkøber 2012-2013 
 
 2012 2013 

 
Antal 
kontrolbesøg 

Kontrolleret 
mængde i kg. 

Antal 
kontrolbesøg 

Kontrolleret 
mængde i kg. 

Landingskontrol 3.202 25.069.959 2.171 30.021.475 
Opkøberkontrol 936 7.391.422 852 8.361.003 
Kontrol til søs 575 *) 461 493.276 
Total 4.713 32.461.380 3.484 38.875.754 
*) Blev ikke opgjort i Årsrapporten for 2012 
 
Der blev i Danmark i 2013 landet 281.801.726 kg fisk til konsum. Der betyder, at der blev 
hygiejnekontrolleret 13,8 % af de landede mængder konsumfisk i 2013. 
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Som led i NaturErhvervstyrelsens samlede kontrol til søs og ved landing til og med første 
omsætningsled, kontrollerer styrelsen renhed om bord på de kontrollerede fartøjer og ved 
landingssituationen. Det kontrolleres endvidere, om fiskevarerne håndteres korrekt, og om 
hygiejne- og temperaturkravene er overholdt. Fiskevarerne underkastes organoleptiske 
undersøgelser og kontrollørerne vurderer på baggrund af disse, om fiskevarerne er egnede til 
konsum eller ej. 
 
En af styrelsens prioriteringer inden for kontrollen af fiskeriet med toskallede bløddyr, er 
overvågning af, at der ikke fiskes i de lukkede områder. I perioder, hvor der landes toskallede 
bløddyr, udføres der jævnligt inspektionsture fra såvel land som til søs med det formål at sikre, at 
fartøjer ikke driver fiskeri i de lukkede områder. Derudover er der på fartøjer med tilladelse til 
fiskeri af blåmuslinger installeret et elektronisk overvågningssystem (Blackbox), der registrerer 
fartøjernes position hver 10. sekund, samt aktivitet på spil/fangstudstyr. Disse data indsendes 
elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Der blev ikke rejst sager vedr. fiskeri i et lukket område. 
 
I 2013 har NaturErhvervstyrelsen konstateret 16 ulovlige østersdepoter. Indholdet af depoterne er 
blevet genudsat af NaturErhvervstyrelsen. Da ”ejerne” af sådanne ulovlige depoter ikke er kendte af 
styrelsen, kan der ikke laves en sag på et fund af et depot. 
 
En anden af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer er at forhindre, at der ikke sker salg over kaj af 
laks med højt dioxinindhold fra østlige Østersø. I 2013 konstaterede NaturErhvervstyrelsen ingen 
overtrædelser af forbuddet mod omsætning af laks i østlige Østersø til konsum. 
 
Det er også en af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer at forhindre fiskeri i områder, der er lukket 
pga. forurening. I den forbindelse blev der i 7 tilfælde i 2012 i alt taget 9 fiskeredskaber i forvaring, 
men da ejerne af redskaberne er ukendte, blev der ikke rejst straffesager. 
 
I 2013 var der én sag vedr. manglende isning af fangsten, 11 kassationer af fisk uegnet til 
menneskeføde, én sag blev videregivet til Fødevarestyrelsen, samt seks påbud udstedt om rengøring 
på fartøjer. 
 

3.1.5. Mikrobiologi og zoonoser  
 
Mikrobiologiske prøveprojekter  
Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter med det 
formål at generere data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til brug for 
verifikation af handlingsplaner og virksomhedernes egenkontrol. Der er på det mikrobiologiske 
område i 2013 udtaget og undersøgt ca. 26.700 prøver – inkl. prøver til den såkaldte ”case-by- case” 
kontrol. 
 
Resultater fra de gennemførte mikrobiologiske prøveprojekter publiceres på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Mikrobiologi.aspx 
 
Resultaterne af visse af Fødevarestyrelsens mikrobiologiske undersøgelser publiceres endvidere i 
Annual report on Zoonosis 
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(http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Foedevaresikkerhed/Annual_report_on_zoonoses) samt i 
DANMAP publikationerne (http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Foedevaresikkerhed/Danmap).   
 
 
Intensiveret kontrol for salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (Case-by-
case-kontrollen)  
I 2013 er der i case-by-case projektet udtaget 470 partier udenlandsk kød og 381 partier dansk kød, 
som led i en intensiveret kontrol af dansk og udenlandsk svine- og fjerkrækød. Resultaterne for 
case-by-case projektet er afrapporteret i ”Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og 
campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød, Case-by-case-kontrollen”.  
 
Case-by-case-kontrollen er omfattende og har medført, at Fødevarestyrelsen i 2013 har afvist 18 
partier af kød, der har været forurenet med salmonella og campylobacter i en sådan grad, at det ville 
være farligt for forbrugerne at spise. Derudover blev fem partier afvist på grund af overskridelse af 
salmonellakriteriet i tilberedt fjerkrækød.   
 
Case-by-case-kontrollen for 2013 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller 
campylobacter er højere i det importerede fjerkrækød end i det danske. Samtidig er der sket en 
betydelig forbedring af det importerede fjerkrækød for så vidt angår salmonella siden case-by-case-
kontrollen startede i 2007. Resultaterne for campylobacterforekomsten er derimod steget betydeligt. 
Dette skyldes en målretning af kontrollen fra starten af 2012 til alene at omfatter kølet kyllingekød, 
som er det mest ”campylobacter” belastede fjerkrækød, og ikke som hidtil også kalkunkød og 
frossent kyllingekød. I svinekød ligger andelen af partier med salmonella på samme niveau i dansk 
og importeret kød.  
 
Fødevarestyrelsen vurderer, at case-by-case-kontrollen har en præventiv effekt overfor 
virksomhederne, så de for eksempel køber produkter hos leverandører, der ikke har haft partier, der 
er vurderet farlige. Som led i Salmonella- og campylobacter forliget fortsætter projektet til 
udgangen af 2018. 
 
 
Antibiotikaresistens 
Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens, hvor fokus er mod de antibiotikatyper, der 
betragtes som kritisk vigtige for behandling af mennesker, specifikt fluorokinoloner og 
cefalosporiner er relevante under danske forhold. Med den stigende opmærksomhed på MRSA 
(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) i svineproduktionen og ESBL (Extended Spectrum 
Beta Lactamases) tidligere kendt som ESC (Extended Spectrum Cephalosporinases) i den 
animalske fødevareproduktion er der behov for mere viden om udbredelsen af disse bakterier og 
resistensformer og deres betydning for sygdomsudviklingen hos mennesker. Da begge 
problemstillinger skal betragtes i et ”One Health” perspektiv, arbejdes der tæt sammen med 
sundhedsmyndigheder og forskningsinstitutioner på i fællesskab at forbedre viden og iværksætte 
relevante undersøgelser og tiltag. Samtidig følges udviklingen af resistente bakterier i 
husdyrproduktionen via prøveprojekter og fra 2014 via en harmoniseret EU resistensovervågning, 
så der skabes et bedre datagrundlag for at kunne gribes ind overfor uhensigtsmæssig udvikling.  
 
Resultater af resistensovervågningen afrapporteres i den årlige DANMAP rapport, som kan læses 
her www.danmap.org og i den årlige EU zoonoserapport som kan læses her: 
http://www.efsa.europa.eu/en/zoonosesscdocs/zoonosescomsumrep.htm.  
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Der påbegyndes i efteråret 2013 en screeningsundersøgelse af slagtesvinebesætninger for forekomst 
af MRSA. Undersøgelsen afsluttes efteråret 2014. Antallet af personer som testes positive for 
MRSA CC398 også kendt som husdyr-MRSA er steget fra 2012 til 2013 fra 232 i 2012 til 643 i 
2013. I samme periode steg det samlede antal humane infektioner fra 1556 i 2012 til 2093 i 2013. 
Stigningen i antallet af MRSA CC398 formodes at være dels en reel stigning og dels pga. 
Sundhedsstyrelsens revision af MRSA vejledningen i 2012 hvor det er nyt, at personer som arbejder 
med svin indgå som en risikogruppe. Risikogruppen undersøges for MRSA indlæggelse og 
operation. Herved undersøges et større antal personer for forekomst af MRSA end tidligere.  
 
 
Styrket indsats for salmonella og campylobacter  
Salmonellahandlingsplanen for svin udløb ved udgangen af 2013, hvor en ny plan for perioden 
2013-2017 blev vedtaget. Målet i den foregående plan, om en forekomst af salmonellapositive 
slagtekroppe på højst 1 % blev ikke nået, og det blev besluttet, at det skal nås i løbet af 2014. I 
resten af perioden skal forekomsten fastholdes på dette lave niveau. 
 
I starten af 2013 blev det vedtaget at styrke handlingsplanen for Salmonella Dublin med nye 
initiativer, for at sikre at målet om udryddelse nås. Initiativerne trådte i kraft med en ny 
bekendtgørelse i juli 2013. De indebærer bl.a. at Danmark opdeles i et høj- og et lavprævalent 
område, og at der er handelsrestriktioner mellem de to områder. Derudover er der krav om aktiv 
bekæmpelse af bakterien i smittede besætninger.   
 
Den anden campylobacterhandlingsplan blev vedtaget i foråret 2013. Handlingsplanen er baseret på 
konklusioner og anbefalinger fra en evaluering af den første handlingsplan. Den nye handlingsplan 
sætter mål for reduktion af positive slagtekyllingeflokke samt for reduktion af risikoen for at få 
campylobacter af danskproduceret kyllingekød. 
 
Zoonoser  
Zoonoseovervågningen i Danmark samles og afrapporteres hvert år i Annual Report on Zoonoses. 
Rapporten samler data fra overvågning som udføres i henhold til Zoonosedirektivet (2003/99/EF), 
fra den nationale overvågning og fra forskningsprojekter. Rapporten beskriver desuden i korte træk 
frekvens af overvågningen og kan ses ved nedenstående link: 
http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Fødevaresikkerhed/Annual_report_on_zoonosis.aspx 
 
I 2013 var der 1.132 registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. samme niveau som de to 
foregående år, hvor der var 1.100 - 1200 tilfælde.  Antallet af campylobactertilfælde steg med godt 
og vel 50 tilfælde, fra 3.730 i 2012 til 3.781.  
 
Resultatmål 
Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella skal i 2013 fastholdes 
på niveauet for 2012. Antallet af sygdomstilfælde forårsaget af campylobacter skal falde med 7 % 
i forhold til 2012-niveau.  
 
Antallet af humane salmonellatilfælde er faldet med ca. 7 pct. Dvs. det er gået bedre end forudsat 
i målsætningen. Antallet af humane campylobactertilfælde er på samme niveau som i 2012, og 
dermed er målet om reduktion ikke opfyldt. 
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3.1.6. Kødkontrol på slagterier 
Den danske kødkontrol har igennem de seneste seks år gennemgået en meget omfattende og 
målrettet forandring, hvilket har betydet store omkostningsreduktioner i Kødkontrollen.  
 
Siden 2008 har Kødkontrollen reduceret kontrolgebyret pr. slagteenhed på svineslagterierne fra kr. 
16,61 til 10,27 kr. i 2013, svarende til 38 %. På kreatur- og fjerkræslagterierne er kontrolgebyret 
reduceret med henholdsvis 24 % og 60 %. Ændrede kontrolformer som led i modernisering, højere 
arbejdstempo og en række andre initiativer har bidraget til reduktionen. Udviklingen for de tre 
dyrearter kan ses i nedenstående tabel.    
 
Udvikling i enhedsomkostninger 2008 - 2013, i faste 2008 priser/kr.* 

 
*Danish Crown Esbjerg ophørte med produktion i august 2012 og indgår derfor ikke i enhedsomkostningerne for 2012. 
 
Kødkontrollen arbejder i tæt dialog med erhvervet på en fortsat modernisering og effektivisering af 
kødkontrollen. Samtidig opretholdes et højt fagligt kvalitetsniveau. Høj fødevaresikkerhed er 
afgørende for forbrugernes tryghed, ligesom den har betydning for markedsadgangen på såvel 
hjemme- som eksportmarkeder som USA, Kina, Rusland m.fl. 
 
Fødevarestyrelsen gennemfører fra december 2013 til marts 2014 en konsulentundersøgelse for at 
afdække mulige effektiviseringer i kødkontrollen på virksomhederne. Undersøgelsen er en del af en 
fælles indsatsplan med branchen - bestående af en række initiativer for at opnå yderligere 
omkostningsreduktioner i Kødkontrollen. Initiativerne, der afspejler såvel de muligheder som 
udfordringer, der knytter sig til EU regler og fortsat adgang til attraktive eksportmarkeder, kan hver 
for sig bidrage til videre moderniseringer og effektiviseringer af Kødkontrollen. Ændringer i EU-
regler åbner bl.a. mulighed for mere risikobaseret visuel kontrol, bl.a. visuel tarmkontrol. 
Kødkontrollen står klar til at igangsætte pilotprojekt med afprøvning af kontrolformen, når 
branchen er parat. 
 
Fødevarestyrelsen og branchen gennemførte i efteråret 2013 fælles virksomhedsgennemgange på 
kreaturslagterier og små svineslagterier for at identificere mulige besparelsespotentialer. Disse 
gennemgange viser, at der er forholdsvis begrænsede effektiviseringspotentialer i Kødkontrollen på 
kreatur- og små svineslagterier. Potentiale til yderligere effektiviseringer relaterer sig primært til 
slagteriernes indretning og planlægning af produktionen. 
 
I 2013 har Kødkontrollen implementeret et nyt bemandingsplanlægningssystem, som fremadrettet 
forventes at medvirke til mere effektiv og optimal bemanding af kontrollen.  
 

Faste priser, 2008 -niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reduktion 
2008 til 

2013

Små svineslagterier 20,64 18,10 16,28 14,32 14,44 14,17 -31%

Store svineslagterier 16,46 14,56 12,39 10,74 10,91 10,07 -39%

Svineslagterier total 16,61 14,71 12,54 10,86 11,03 10,27 -38%

Kreaturslagterier total 16,53 15,13 13,29 11,97 12,81 12,53 -24%

Fjerkræslagterier total 3,23 2,81 2,08 1,66 1,58 1,29 -60%
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3.1.7. Kemiske forureninger 

3.1.7.1. I fødevarer  
Mykotoksiner 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx  
 
Der blev gennemført de årlige prøveprojekter om mykotoksiner i kornprodukter, samt kontrol af 
aflatoksiner under EU skærpet importkontrol og EU importrestriktioner. 
 
Metaller 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Tungmetaller.aspx  
 
Kontrollen omfattede projekter om tungmetaller i fisk, fiskevarer og muslinger landet i Danmark og 
fiskevarer fra Grønland. Derudover var der et projekt om uorganinsk arsen i ris og risprodukter. 
Resultaterne viste, at riskiks generelt har et højt indhold af uorganisk arsen og at visse prøver af 
brune ris og fuldkornsris ligeledes kan have et højt indhold.  
 
Procesforureninger 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx  
 
Kontrollen omfattede et prøveprojekt om furan og et om akrylamid. 
 
Projektet om furan i fødevarer omfattede 65 prøver fordelt på færdigretter/saucer, færdigsupper, 
kaffe/instant kaffe, børnemad, chips og morgenmadscerealier. 4 prøver kaffebønner oversteg 
aktionsværdien på 2500 ng/g. Der var dog ikke sundhedsmæssige problemer ved det fundne 
indhold. 
 
I projektet om akrylamid blev de højeste indhold fundet i pomfritter og instant kaffe. Samlet set 
over de år, hvor der er analyseret for akrylamid i fødevarer, er der ikke noget der tyder på, at der er 
et generelt fald i akrylamidindholdet i fødevarerne. 
 
 
Organiske miljøforureninger  
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx  
 
Kontrollen omfattede 1 prøveprojekt vedrørende indhold af dioxin og PCB i forskellige animalske 
fødevarer samt overvågning af dioxin- og PCB indholdet i laks fra Østersøen. 
 
Resultaterne fra 2013 for Østersø laks indikerer, at niveauerne af dioxin og PCB fortsat er høje. De 
fleste prøver af trimmede laks over 5-6 kg indikerer, at grænseværdierne for summen af dioxin og 
PCB er overskredet. Dog var der kun en prøve, der overskred grænseværdien signifikant. 
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Ingen prøver overskred indgrebs- eller grænseværdier for indhold af dioxin og PCB i animalske 
fødevarer. Heste har generelt højt indhold af dioxin og PCB, men kun en prøve overskred den 
nationale 
grænseværdi signifikant for både dioxin og summen af dioxin og PCB. Æg fra økologiske høns har 
lidt højere indhold af dioxin og PCB end høns fra fritgående høns og burhøns. Indholdet i alle de 
undersøgte æg ligger dog langt under indgrebsværdien. 
 
Naturlige toksiner 
Kontrollen omfattede nitrat i grønne bladgrøntsager (rucola og rødbedeblade). Der blev i alt udtaget 
22 prøver. En prøve af rucola overskred grænseværdien for nitrat. 
 
Desuden blev der gennemført et prøveprojekt om histamin i danske fisk, hvor der blev analyseret 99 
prøver fra i alt 11 partier. Der var ingen overskridelser af grænseværdien. 
 
Pesticidrester 
Resultaterne af pesticidkontrollen offentliggøres kvartalsvist og årligt i samlede rapporter, der 
findes via nedenstående link. Desuden indberettes alle pesticidresultater årligt til EFSA. 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Pesticidrester.aspx  
 
Der er i 2013 undersøgt omkring 2500 prøver for restkoncentrationer af pesticider.  
 
Prøverne udtages af både frugt, grøntsager, cerealier, babymad, animalske produkter og 
forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. 
Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grøntsager, således at der 
undersøges flest fødevarer inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst og hvor 
restindholdet bidrager væsentligt til befolkningens eksponering for pesticidrester gennem kosten. 
 
Resultaterne af analyseprogrammet viser følgende: 

• Det overordnede billede for pesticidrester i fødevarer på det danske marked er 
sammenligneligt med tidligere år det samme.  

• For konventionelt dyrket frugt er der fundet restindhold i 70 % af prøverne. 
• For konventionelt dyrkede grøntsager er der fundet restindhold i 34 % af prøverne. 
• For konventionelle prøver af frugt og grøntsager er der fundet overskridelser af 

maksimalgrænseværdier i henholdsvis 2,6 % og 1,0 % af prøverne. 
• Der findes generelt flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt 

sammenlignet med dansk produceret frugt og grøntsager. 
• Der findes flere overskridelser i frugt sammenlignet med grøntsager. 
• I cerealier blev der ikke fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien i prøver fra 

Danmark og EU, mens der blev fundet overskridelser i 1 % af prøverne produceret udenfor 
EU. 

• Der blev ikke fundet restindhold af pesticider i babymad og animalske produkter. 
• I økologiske produkter blev der fundet restindhold af pesticider i fire prøver, svarende til 2,5 

% af de undersøgte økologiske prøver. Ingen af disse kom fra Danmark. For en af prøverne 
blev det vurderet, at indholdet ikke kunne anses for at være utilsigtede forureninger, dvs. 
indholdet stammede fra en tilsigtet anvendelse og der er dermed er sket en overtrædelse af 
økologireglerne. 
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• I flere fødevarer var der indhold af forskellige pesticider i samme prøve. Disse indhold er 
oftest fundet i udenlandske produkter. 

• Der var 3 overskridelser af grænseværdier, hvor det akutte indtag blev vurderet at være 
sundhedsmæssigt uacceptabelt. Alle øvrige overskridelser af grænseværdier og prøver med 
fund af flere forskellige pesticider i samme prøve blev vurderet at være sundhedsmæssig 
acceptable. 
   

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan 
forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til 
sundhedsmæssige bekymringer.  
 
Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage mindst 600 gram frugt og grøntsager om dagen, 
idet et øget indtag af frugt og grøntsager har en sundhedsfremmende effekt. 
 
Fødevarekontaktmaterialer 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-
%20kontrolresultater.aspx  
 
Kontrollen omfattede prøveprojekter om fluorerede stoffer i pap og papir samt ftalater i blød PVC 
plast og færdigpakket madolie.  
 
I projektet om fluorerede stoffer i pap og papir blev 46 forskellige fødevareemballageprøver af pap 
og papir blev udtaget til analyse. Der blev fundet indhold af fluorerede stoffer i 4% af prøverne men 
ingen havde indhold, der overskred de vejledende aktionsgrænser. 
 
I projektet om ftalater i blød PVC plast og færdigpakket madolie blev der påvist ftalater i 58% af de 
undersøgte prøver. Over 1/3 af prøverne viste overskridelser af grænserne for maksimalindhold i 
plastmaterialet eller for migration til fødevaresimulatorer. Det er vigtigt at bemærke, at udvælgelsen 
af produkter til prøveudtagningen har været målrettet prøvetyper, hvor der var størst risiko for at 
finde en overtrædelse af reglerne. Problemerne er tidligere blevet konstateret især inden for 
kategorierne transportbånd, slanger og engangshandsker.  
 
DTU Fødevareinstituttet har vurderet de sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af de prøver, 
som overskrider reglerne. Deres generelle vurdering er, at der samlet set kan ske en eksponering, 
der muligvis udgør en risiko for visse følsomme grupper, fx fostre.  
For olivenolien med højt DEHP-indhold har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at der for voksne 
ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med et moderat indtag af olien (dvs. mindre end 10 
gram per dag). Derimod vil spædbørn på 6 måneder og en vægt på 7 kg ved et tilsvarende indtag 
kunne overskride det tolerable daglige indtag (TDI) for DEHP. Et sådant indtag kan forekomme ved 
spisning af to portioner babygrød, som hver tilsættes en teskefuld olie. 
 
Fødevarestyrelsen har fulgt op på overskridelserne i relation til de ansvarlige virksomheder. 
 
Restkoncentrationer af veterinærmedicin m.v. i animalske fødevarer 
Der afrapporteres herom i årsrapporten for 2014. 
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3.1.7.2. Pesticidanvendelse 
NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen hos primærproducenter med opbevaring, besiddelse og 
anvendelse af pesticider, samt kontrollen af vaske- og påfyldningspladser og med overholdelse af 
uddannelseskrav ved erhvervsmæssig udbringning. Kontrollen benævnes samlet den én-strengede 
pesticidkontrol. Miljøstyrelsen under Miljøministeriet er ressortmyndighed på området. 
 
Resultater og analyser af kontrollen 
Der blev i kontrolåret 2013 gennemført 686 pesticidkontroller, hvoraf de 513 kontroller blev 
gennemført som en del af NaturErhvervstyrelsens fælles kontrol af krydsoverensstemmelse. De 
resterende 173 kontroller blev gennemført på baggrund af risikovurdering af særlige afgrødetyper 
og brancher, konkrete henvendelser fra andre myndigheder eller private borgere, samt tilfældigt 
udvalgte. 
 
NaturErhvervstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2013 i alt 262 overtrædelser, fordelt på 217 
jordbrugere. Fordelingen af overtrædelserne for perioden 2007-2013 kan ses i tabel 3.1.7.2. 
 
Antallet af fundne overtrædelser i forhold til kontroller er steget fra ca. 24 % i 2012 til 31 % i 
kontrolåret 2013. Dette er inklusiv de to relativt nye kontrolområder vedrørende vaskeplads og 
uddannelseskrav, som er kontrolleret i perioden 2010-2013. Sammenlignes alene overtrædelser på 
de tidligere kontrolområder, er der sket en stigning fra 16 % i 2009 til 20 % i 2013. Blandt de 173 
”rene” pesticid kontroller, er der konstateret overtrædelser på 57 % af kontrollerne, hvilket er 
betydeligt større end hos de øvrige kontrollerede jordbrugere. Til sammenligning ligger 
fejlprocenten på pesticidområdet blandt de 513 KO-kontroller på 23 %. 
 
De fleste overtrædelser knytter sig til kontrollen af vaskeplads, samt besiddelse af tidligere 
godkendte plantebeskyttelsesmidler. Antallet af overtrædelser vedrørende vaskeplads er steget fra 
57 i 2012 til 75 i 2013, som er næsten samme antal overtrædelser som i 2011. Det forventes, at 
antallet af overtrædelser på sigt vil stabilisere sig på dette område, idet der er tale om et forholdsvis 
nyt kontrolområde, som erhvervet skal have tid til at omstille sig til.  
 
Antallet af overtrædelser vedrørende besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler har svinget fra 
år til år, men sammenlignet med sidste år er der sket en fordobling. Ligeledes var der en fordobling 
af overtrædelser på dette område fra 2011 til 2012, se figur 3.1.7.2.1. Det vurderes, at det forøgede 
antal overtrædelser skyldes, at en lang række midler blev ulovlige at besidde i løbet af 2012. Der 
forventes derfor fortsat en del overtrædelser på dette område i nogen tid endnu, men fremadrettet 
forventes erhvervet at få fjernet de plantebeskyttelsesmidler, der ikke længere er godkendte, 
hvorefter antallet af overtrædelser forventes af falde. 
 
Kontrollen med besiddelse af tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler samt vaskeplads er 
omfattet af de nationale regler på området, men ikke af reglerne vedrørende 
krydsoverensstemmelse. Dog kan en overtrædelse af vaskeplads/udstyr til sprøjten i nogle tilfælde 
udløse krydsoverensstemmelse, hvis jordbruger har søgt særlige miljøtilsagn. 
 
Overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne er i langt de fleste tilfælde knyttet til regelsættet 
om udarbejdelse af sprøjtejournaler samt vaskeplads (anvendelse af kontraventil og vandur ved 
opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet). 
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Tabel 3.1.7.2. Oversigt over fundne overtrædelser ved NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol 
Kontrolår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Antal kontrolbesøg 708 690 687 649 649 660 686 
Overtrædelse vedr. besiddelse af tidl. 
godkendte midler 

56 36 63 41 27 63 117 

Overtrædelse vedr. opbevaring 16 10 29 11 12 16 21 
Overtrædelse vedr. anvendelse og/eller 
dosering (national og KO-overtrædelse) 

3 4 8 2 0 4 13 

Overtrædelse vedr. besiddelse af 
udenlandsk middel (national og KO-
overtrædelse) 

3 2 3 0 2 2 9 

Overtrædelse vedr. udarbejdelse af 
sprøjtejournal (national og KO-
overtrædelse) 

12 19 11 16 12 6 19 

Overtrædelse vedr. vaskeplads - - - 44 72 57 75 
Overtrædelse vedr. uddannelseskrav 
(certifikater og beviser) 

- - - 4 17 12 8 

Overtrædelser i alt 90 71 114 118 142 160 262 
 

 
Figur 3.1.7.2. Overtrædelser for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 konstateret ved 
NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol 
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Risiko som følge af overtrædelserne 
Overtrædelse af reglerne om opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
udgør potentielt en risiko af sundhedsmæssig eller miljømæssig karakter. Det samme gør sig 
gældende for reglerne om uddannelseskrav samt vaskeplads.  
 
NaturErhvervstyrelsen vurderer, at overtrædelserne fundet ved kontrollen 2013 ikke har medført 
konkrete risici for mennesker, dyr eller for miljøet. 
 
Årsager til overtrædelserne 
Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der relaterer til besiddelse af tidligere 
godkendte midler, i stor grad hænger sammen med, at de enkelte jordbrugere ikke regelmæssigt får 
ryddet op i deres lagre af plantebeskyttelsesmidler. Derved får jordbrugeren ikke afleveret ulovlige 
midler til destruktion, inden forbud imod besiddelse træder i kraft. Opbevaringsforhold for 
plantebeskyttelsesmidler er generelt af høj standard. Reglerne vedrørende vask og påfyldning af 
plantebeskyttelsesmidler er et forholdsvis nyt regelsæt, som erhvervet, som skrevet ovenfor, endnu 
ikke er fuldt ud opmærksom på. 
 
Aktioner for at sikre effektivitet 
Ud over de 513 kontroller, der i kontrolåret 2013 blev udvalgt til samtidig 
krydsoverensstemmelseskontrol, udtager NaturErhvervstyrelsen virksomheder til pesticidkontrol ud 
fra en risikovurdering for at sikre effektiviteten i den én-strengede pesticidkontrol. 
NaturErhvervstyrelsen har i den forbindelse samtidig præciseret, hvorledes kontrolmedarbejdere 
skal forholde sig og underrette Center for Kontrol, hvis de bliver opmærksomme på ulovlige 
forhold vedrørende besiddelse, anvendelse og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. 
 
NaturErhvervstyrelsen har et fortsat godt samarbejde med SKAT og Miljøstyrelsen omkring 
bekæmpelse af ulovlig import af pesticider. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet og forsøges 
hele tiden målrettet og optimeret. I 2011 blev der sendt i alt 44 såkaldte ”Sort Pesticid” sager til 
politiet med henblik på efterforskning, hvoraf der p.t. er faldet dom i syv af disse sager. Nogle af de 
resterende sager er afsluttet ved at jordbruger har betalt den tildelte bøde, mens andre venter på at 
komme for retten. Samtidig fortsætter samarbejdet med Fødevarestyrelsen omkring fund af 
pesticider i dansk frugt og grønt. 
 
NaturErhvervstyrelsen har i 2013 brugt data fra Sprøjtejournalindberetningen (SJI) til udpegning af 
størsteparten af de 173 pesticidkontroller, der ikke var en del af KO-kontrollen. Der blev taget 
udgangspunkt i indberettede oplysninger i SJI om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 
efterfølgende er blevet forbudt at besidde og anvende. Den betydeligt større fejlprocent der er 
fundet blandt de 173 ’rene’ pesticidkontroller i forhold til de øvrige kontrollerede jordbrugere 
indikerer, at risikobaseret udpegning og fokus på kampagnekontroller virker. 
 
Målopfyldelse 
Samlet set skulle der i 2013 gennemføres 670 kontrolbesøg under den én-strengede pesticidkontrol. 
Målet er godt og vel opfyldt med et samlet antal besøg på 686. 
 
Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 
Som led i arbejdet med en forbedret statistik over forbruget af plantebeskyttelsesmidler som følge 
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1185/2009 om statistik over plantebeskyttelsesmidler 
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blev det fra 2011 lovpligtigt årligt at indberette oplysninger elektronisk fra den sprøjtejournal, som 
erhvervet i dag (med få undtagelser) er forpligtet til at udarbejde, ajourføre og opbevare. 
 
Den første indberetning skete for forbruget i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011, med frist for 
indberetning den 31. marts 2012. 
 
I forbindelse med Fødevareministeriets arbejde med at lette de administrative byrder for jordbruget, 
er der fra og med 2011 etableret en elektronisk sprøjtejournal, som jordbrugeren frivilligt kan 
benytte – baseret på jordbrugerens egne oplysninger om forbruget. Ved brugen af dette system 
bliver det væsentligt lettere for jordbrugeren at indberette det samlede forbrug af 
plantebeskyttelsesmidler elektronisk.  

 

3.1.8. Tilsætningsstoffer 
I 2013 blev der gennemført 9 prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev udført 
analyser på knapt 1000 prøver) og et prøveprojekt om aromaer (83 prøver). Ikke alle resultater 
foreligger endnu, men de offentliggøres på hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/CKL-
projekter/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx 
 
I stort set alle projekter om tilsætningsstoffer blev der i lighed med tidligere år konstateret fejl. De 
typiske fejl var overskridelser af grænseværdierne og deklarationsfejl. Kontrollen vil derfor 
fortsætte på samme måde, som den har gjort de seneste år. Produktkategorien og typen af 
tilsætningsstoffer, der analyseres for, vil variere fra år til år. Dog med undtagelse af 
tilsætningsstoffer som nitrit og sulfit, der kontrolleres hvert år.  
 
Derudover har der været kørt en kontrolkampagne i 51 virksomheder om vildledning og brug af 
tilsætningsstoffer i fisk og fiskevarer, hvor der blev udtaget 91 prøver til analyse for nitrit/nitrat og 
fosfat. Kampagnen viste en god regelefterlevelse i forhold til ikke at tilsætte nitrit/nitrat til fisk og 
fiskevarer. Der blev fundet afvigende resultater for fosfat i forhold til de forventede niveauer for de 
forskellige fiskearter, men det kan skyldes naturlig variation. 
 

3.1.9. Kosttilskud, fødevarer til særlig ernæring og berigede fødevarer  
Kosttilskud 
Kontrollen af kosttilskud er fordelt på de lokale fødevarekontrolenheder og Rejseholdet 
(kosttilskudsgruppen). Kosttilskudsgruppen kontrollerer produktsikkerheden af de kosttilskud, der 
er registreret til markedsføring i Danmark, samt markedsføring af kosttilskud på internettet. 
De lokale fødevarekontrolenheder kontrollerer markedsføringen af kosttilskud, der er registreret til 
markedsføring i Danmark, herunder mærkning samt ernærings- og sundhedsanprisninger. 
Kosttilskudsgruppen gennemfører hvert år i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 1-2 
kontrolkampagner vedrørende markedsføring af ulovlige kosttilskud eller lægemidler på internettet 
samt kontrol af virksomheder. 
 
Fødevarer til særlig ernæring 
Fødevarer til særlig ernæring, herunder børnemad, modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, 
slankekostprodukter, VLCD produkter (Very Low Calorie Diet), sportsprodukter, 
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lavproteinprodukter, glutenfri produkter, laktosefri produkter og fødevarer til særlige medicinske 
formål, af de lokale fødevarekontrolenheder ved kontrolbesøg på virksomhederne. 
Kontrollen skal sikre, at direktiv 2009/39 (særlig ernæring), direktiv 2006/125 (børnemad), direktiv 
1996/8 (slankekost), direktiv 2006/141(modermælkserstatninger og tilskudsblandinger) og direktiv 
1999/21(diætpræparater til særlige medicinske formål) samt forordning 41/2009 (fødevarer til 
personer med glutenintolerans) er overholdt. 
 
Tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer 
Kontrollen af berigede fødevarer foretages løbende af de lokale fødevarekontrolenheder. Formålet 
med kontrollen er at sikre, at forordning nr. 1925/2006 (berigelsesforordningen), bekendtgørelse nr. 
1104 af 26. november 2012 (næringsstoftilsætningsbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 561 af 
28. maj 2014 (bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer) er overholdt. 
 

3.1.10. Mærkning 
Ernærings- og sundhedsanprisninger 
Markedsføring af fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger kontrolleres løbende af de 
lokale fødevarekontrolenheder. Formålet med kontrollen er at sikre, at anvendelsen sker i 
overensstemmelse med Forordning nr. 1924/2006 (anprisningsforordningen). Der er udarbejdet en 
vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger. 
 
Anvendelsen af Nøglehulsmærket kontrolleres også af de lokale fødevarekontrolenheder. Der er 
herudover i 2013 gennemført en kontrolkampagne vedrørende anvendelsen af Nøglehulsmærket, 
herunder korrekt næringsdeklaration af nøglehulsmærkede produkter. Formålet med kontrollen er at 
sikre, at anvendelsen af mærket sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli 2013 
om anvendelse af Nøglehulsmærket. Der er udarbejdet en vejledning om anvendelse af 
Nøglehulsmærket. 
 
Næringsdeklaration 
Mærkning af fødevarer med næringsdeklaration kontrolleres løbende af de lokale 
fødevarekontrolenheder. Området er desuden omfattet af ovennævnte kontrolkampagne vedrørende 
Nøglehulsmærket. Formålet med kontrollen er at sikre, at direktiv 90/496 overholdes. Der er 
udarbejdet en vejledning om næringsdeklaration. 
 
 
Kontrolkampagne om mærkning 
I 2013 blev gennemført en kampagne om mærkning i to perioder i henholdsvis forår og efterår. Se 
resultatet af kampagnen her:  
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20downlo
ad/06kontor/Kontrolresultater/2013/Slutrapport%20-
%20Mærkning%20af%20fødevarer%202013%20del%201og2.pdf 
 
Tidligere års kontroller og vildledningskampagner har vist, at virksomhederne på flere områder har 
problemer med at overholde kravene til generel mærkning af fødevarer. 
 
Kampagnen gennemførtes i 400 virksomheder med fokus på mærkning vedr. holdbarhed, allergener 
og oprindelse. Derudover blev fortaget en kortlægning af brugen af ”Sidste anvendelsesdato” og 
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”Mindst holdbar til” for en række fødevarer, til brug i et udredningsarbejde om 
holdbarhedsmærkning.  
 
I kampagnens 1. periode blev kontrolleret detailvirksomheder, hvor mærkningen af en række 
fødevarer blev gennemgået i forhold til fokusemnerne. Fejl ved mærkningen, som den kontrollerede 
detailvirksomhed ikke har eneansvaret for, blev tilbagesporet til de producenter eller importører, der 
er ansvarlige for den manglende eller mangelfulde mærkning. Disse virksomheder blev kontrolleret 
i kampagnens 2. periode.  
I 1. periode af kampagnen blev udført kontrolbesøg i 263 detailvirksomheder, hvor der blev givet 6 
indskærpelser og 1 bøde (2,7 % af de kontrollerede virksomheder), mens der i 256 virksomheder 
ikke blev givet sanktioner. 126 fødevarer med mærkningsfejl blev tilbagesporet til 72 
engrosvirksomheder, som blev udpeget til kontrol i kampagnens 2. periode.  
I 2. kampagneperiode blev udført kampagnekontrol i 103 engrosvirksomheder, fordelt på 60 
virksomheder med produktion og 43 engrosvirksomheder uden behandling. Virksomhederne blev 
dels udpeget efter 1. periode, dels udvalgt til kontrol af de enkelte fødevareafdelinger. For 
engrosvirksomheder med egen produktion var der ingen anmærkninger i 58 virksomheder, 2 
virksomheder fik indskærpelser (3,3 % af de kontrollerede virksomheder). For engrosvirksomheder 
uden behandling var der 35 virksomheder uden anmærkninger og 8 virksomheder (18,6 % af de 
kontrollerede virksomheder), som fik sanktioner (6 indskærpelser og 2 påbud/forbud).  
 
Ved kortlægningen af brugen af ”sidste anvendelsesdato” og ”mindst holdbar til” blev der fundet en 
forskellig mærkningspraksis på holdbarhedsområdet for en række produkter. Resultatet har givet et 
godt grundlag for udarbejdelsen af den vejledning om holdbarhedsmærkning, som 
Fødevarestyrelsen har lagt på hjemmesiden i marts 2014.  
 
Kontrolmetoden med kontrol af mærkning i detailleddet i kampagnens 1. periode efterfulgt af en 
systematisk tilbagesporing til den ansvarlige engrosvirksomhed, hvor kontrollen blev foretaget i 
kampagnens 2. periode, har vist sig at være hensigtsmæssig.  
 
Der blev givet sanktioner såvel indenfor fokusemnerne for kampagnen, som for øvrige 
mærkningselementer, der blev konstateret under kontrollen. Der var ingen mærkningselementer, der 
gav anledning til signifikant flere anmærkninger end andre. Der er således stadig behov for fokus på 
forskellige mærkningselementer i kontrollen.  
 
Deltagelse i operation Opson II 
Danmark deltog for tredje gang i operation Opson, der er en international aktion koordineret af 
Interpol og Europol, hvor der er fokus på falske og underlødige fødevarer, herunder krænkelser af 
varemærker og beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.  Aktionen 
foregik i 31. lande; se link til pressemeddelelsen fra aktionen: 
https://www.europol.europa.eu/content/thousands-tonnes-fake-food-and-drink-seized-interpol-
europol-operation 

Fødevarestyrelsen stod i spidsen for aktionen i Danmark i tæt samarbejde med SKAT, Politi, 
Patent- og Varemærkestyrelsen. Under aktionen har Danmark bl.a. fokuseret på produkterne fisk 
(tun og torskerogn), olivenolie og honning.  
 
Der blev udtaget 54 prøver. I to tilfælde var der problemer med indholdet af dåser med torskerogn, 
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der viste sig at indeholde andre fiskearter. Der var ikke problemer med de kontrollerede varer for 
produktgrupperne tun, olivenolie og honning.  Danmark deltager også i Opson IV. 

 
Kontrol kampagne om mærkning og håndtering af kød  
I forsommeren 2013 blev gennemført en kontrolkampagne om mærkning og håndtering af kød. 
Resultatet kan findes her: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20downlo
ad/06kontor/Kontrolresultater/2013/Slutrapport%20Projekt%20mærkning%20og%20håndtering%2
0af%20kød%202013.pdf 
 
Baggrunden for kampagnen var, at der tidligere er konstateret manglende overholdelse af 
lovgivningen for mærkning og håndtering af kød med især afvigende fedtindhold og forekomst af 
ikke-deklareret dyreart i hakket kød, samt mangelfuld sporbarhed. Samtidig ønskedes en opfølgning 
på kontrolresultaterne fra hestekødssagen i foråret 2013. Der var fokus på tidligere problemområder 
samt enkelte nye områder i 2013. Formålet var at opnå en bedre regelefterlevelse på områderne, så 
forbrugeren ikke vildledes, og så der er lige konkurrencevilkår virksomhederne imellem. 
 
Fokusområder i den gennemførte kampagne 2013: 
• Sporbarhed. 
• Obligatorisk mærkning af oksekød – herunder kalvekød. 
• Mærkning af kød tilsat lage. 
• Procedurer for fremstilling af kød til grillbakker; holdbarhedsvurdering, procedurer og mærkning. 
• Fedtindhold i hakket kød. 
• Dyreart i hakket kød. 
• Dyreart i færdigretter med oksekød. 
 
Kontrolkampagnen viste samlet set en forbedring i forhold til kampagner i 2010 og 2011. Dog er 
der stadig plads til forbedringer på enkelte områder, bl.a. obligatorisk oksekødsmærkning på kalv 
og oksekød, som var et nyt kontrolområde i 2013. Her var reglerne overtrådt ved 7 % af 
kontrollerne i detailvirksomheder og 9 % af kontrollerne i en gros virksomheder. 
 
5 % af prøverne fra hakket kød, primært fra svin, indeholdt mere fedt end deklareret. Dette er færre 
overtrædelser end i 2011. Der blev påvist lavere fedtindhold end deklareret i 11 % af prøverne, 
primært oksekød. Der var næsten en fordobling af prøver med for lavt fedtindhold i forhold til 
resultaterne fra kampagnen 2011. Også for udeklareret dyreart i hakket kød var der en forbedring i 
regelefterlevelse i forhold til 2011 med en halvering af antal overtrædelser. Sammenlignet med 
screeningsundersøgelse tidligere på året i forbindelse med hestekødssagen sås også færre tilfælde af 
udeklaret dyreart i færdigretter. 
 
Sporbarhed, og mærkning med tilsat vand blev også kontrolleret i kampagnen. For sporbarhed var 
der en forbedring og for mærkning med tilsat vand var det status quo i forhold til 2011. Et nyt 
emne, holdbarhedsvurdering, mærkning og procedurer ved fremstilling af kød til grillbakker, viste 
høj regelefterlevelse, da der kun i 2 % af kontrollerne afveg fra reglerne. Kontrolkampagnen 
omfattede kontrol i 426 slagterforretninger/ slagterafdelinger og 85 en gros kødvirksomheder. I 
nogle virksomheder, som selv hakker kød, blev der udtaget prøver af hakket kød til 
laboratorieanalyse for fedt og dyreart. Der blev udtaget 215 prøver af hakket kød til analyse for 
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fedtindhold og 208 prøver af hakket kød til analyse af dyreart. Derudover blev udtaget prøver af 37 
færdigretter, som er mærket med indhold af oksekød til analyse af dyreart. 
 
Sporbarhed blev kontrolleret i 406 detailvirksomheder. Heraf var der ingen bemærkninger i 97 %.  
Alle 81 kontroller i engrosvirksomheder var uden bemærkninger. Kød til grillbakker blev 
kontrolleret i 344 detailvirksomheder. Heraf var der ingen bemærkninger i 98 %. Alle 72 kontroller 
i engrosvirksomheder var uden bemærkninger. Tilsat vand blev kontrolleret i 185 
detailvirksomheder. Heraf var der ingen bemærkninger i 97 % af kontrollerne. Ved 39 tilsyn i 
engrosvirksomheder, var 95 % uden bemærkninger. 
 
Obligatorisk oksekødsmærkning blev kontrolleret i 387 detailvirksomheder. Heraf var der ingen 
bemærkninger i 93 % af kontrollerne. Ved 58 kontroller i engrosvirksomheder, var der ingen 
bemærkninger i 91 % af kontrollerne. 
 
Fedt i hakket kød blev analyseret i 215 prøver. Heraf var der ingen bemærkninger i 84 % af 
prøverne. I 11 prøver blev der konstateret højere fedtindhold end oplyst, heraf 9 prøver af svinekød 
og1 kalv/flæsk samt 1 oksekød. I 24 prøver er konstateret lavere fedtindhold end oplyst, heraf 21 
oksekød, 1 hestekød og 2 svinekød. Andelen af prøver med lavere indhold end oplyst er en 
fordobling i forhold til 2011. Dyreart i hakket kød er analyseret i 208 prøver. Heraf var der ingen 
bemærkninger i 87 % af prøverne. I 12 prøver var der over 1 % udeklareret dyreart og i 16 prøver 
spor af en anden dyreart i niveauet mellem 0,1 % og 1 %. 
 
Dyreart i færdigretter med oksekød er analyseret i 37 prøver. Heraf ingen bemærkninger i 92 % af 
prøverne. I 1 prøve var der konstateret over 1 % udeklareret dyreart, og i 2 prøver er der konstateret 
spor af udeklareret dyreart. Ingen prøver indeholdt udeklareret hestekød. 
 

3.1.11. Fødevarer med beskyttede betegnelser 
Danmark havde i 2013 5 produkter registreret under ordningen om beskyttede geografiske 
betegnelser (BGB); Ostene ”Danablu” og ”Esrom”, ”Lammefjordgulerod” samt ”Vadehavsstude” 
og ”Vadehavslam”, idet de to sidstnævnte blev registreret i juli 2012. 
 
Kontrollen med overholdelse af varespecifikationen for ”Danablu” og ”Esrom, ”Vadehavsstude” og 
”Vadehavslam” er uddelegeret til Eurofins Steins Laboratorium A/S, Hjaltesvej 8, 7500 Holstebro, 
mens kontrollen af varespecifikationen for Lammefjordgulerod blev varetaget af 
NaturErhvervstyrelsen. 
 
Oversigt over kontrollen med overholdelse af varespecifikationen for danske BGB-produkter. 
 Antal 

virksomheder 
Antal 
gennemførte 
kontrollen 

Antal 
overtrædelse 

 

Danablu 3 11 1 Manglende 
mærkning med 
angivelsen af 
”BGB” 

Esrom 2 4 0  
Lammefjordsgulerod - - -  
Vadehavsstude 1  0  
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Vadehavslam 7  0  
Der foreligger ikke data om kontrollen med Lammefjordsgulerod 
 
Danmark deltog i Operation Opson III, hvor der in 2013 var fokus forfalskninger af fødevarer og 
drikkevarer. Der blev ikke konstateret overtrædelse af regler om fødevarer med beskyttede 
betegnelser 
 
Markedskontrollen vedr. fødevarer med beskyttede betegnelser gennemføres af Fødevarestyrelsen. 
Kontrollen gennemføres som en del af den ordinære fødevarekontrol. Der foreligger ingen 
specifikke data for kontrol af beskyttede betegnelser. 

 

3.1.12. Økologimærkningsordningen 

3.1.12.1. Økologi i primærsektoren 
Det overordnede formål med økologikontrollen er at sikre forbrugernes tillid til økologiske 
produkter. NaturErhvervstyrelsen har ansvar for implementering og administration af de europæiske 
økologiregler i primærsektoren. Dette indebærer autorisation og kontrol af økologiske 
primærproducenter og jordbrugets forsyningsvirksomheder. Administration af økologikontrollen 
sker centralt i NaturErhvervstyrelsen, mens selve kontrollen gennemføres decentralt af styrelsens 
kontrollører i lokalafdelingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  
 
Udført økologikontrol i 2013 
Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2013 omfatter perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. 
 
Årlig kontrol  
NaturErhvervstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter med salg af 
økologiske produkter og af alle økologiske forsyningsvirksomheder, som for eksempel 
frøvirksomheder og foderproducenter.  
 
I kontrolåret 2013 blev der gennemført årlig kontrol på 2.513 økologiske bedrifter (heraf 112 
nyansøgere) og 111 økologiske forsyningsvirksomheder (heraf 12 nyansøgere).  
 
På bedriftsområdet er det som udgangspunkt NaturErhvervstyrelsens strategi, at kontrollerne 
udføres på det tidspunkt på året, hvor det er fagligt mest velbegrundet. I sommerhalvåret er der bl.a. 
fokus på afgræsningsforhold i malkekvægsbesætninger og frugt og grøntproduktion. I vinterhalvåret 
er der bl.a. fokus på staldforhold og dyrevelfærd.  
 
Stikprøvekontrol  
Udover de årlige kontroller udfører NaturErhvervstyrelsen risikobaserede stikprøvekontroller.  
I risikovurderingen for bedrifter indgår blandt andet resultater fra tidligere kontroller. Der udtages 
for eksempel løbende økologer til stikprøvekontrol, på bedrifter hvor NaturErhvervstyrelsen 
tidligere har konstateret overtrædelser eller der foretages tema-baserede stikprøvekontroller. Der 
udføres også stikprøvekontroller efter anmeldelser, hvor der eksempelvis er sket vinddrift af 
plantebeskyttelsesmidler fra ikke-økologiske nabomarker.  
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Der blev i 2013 gennemført i alt 193 stikprøvekontroller på bedrifter. Der var særlig fokus på 
afgræsning og på stald- og udeforhold som opfølgning på overgangsordning for staldforhold.  
 
På virksomhedsområdet indgår det i kontrolplanlægningen og i risikovurderingen, om 
forsyningsvirksomheden både har konventionel og økologisk produktion. Der udvælges hvert år 
virksomheder til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen foretages når virksomhedens økologiske 
produktion, foretages. Desuden gennemføres et antal importkontroller på økologiske 
forsyningsvirksomheder. Afhængig af afgrødernes oprindelsesland, udtages der risikobaserede 
stikprøver for indhold af GMO.  
 
Der blev i 2013 udført fire stikprøvekontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover blev der 
gennemført 33 fysiske importkontroller og fire kontroller med GMO prøvetagning på produkter 
eller afgrøder.  
 
Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2013 
Der blev ved kontrol af økologiske bedrifter konstateret 525 overtrædelser af økologireglerne 
fordelt på 284 bedrifter. Det svarer til, at der er fundet overtrædelser hos ca. 11 % af de 
kontrollerede bedrifter. Ved kontrol af økologiske virksomheder, blev der konstateret 30 
overtrædelser af økologireglerne fordelt på 20 virksomheder. De hyppigst forekommende 
overtrædelser af økologireglerne fremgår af tabel 3.1.12.1. 
 
Overtrædelser på bedrifter var i høj grad relateret til staldforhold og dyrevelfærd, manglende bilag 
og logbogsføring, samt manglende adgang til græsning for kvæg. På virksomhederne, var 
overtrædelserne typisk relateret til utilstrækkelig bilagsføring, og manglende fysisk adskillelse og 
mærkning af produkter. 
 
Tabel 3.1.12.1. De hyppigst forekommende overtrædelsestyper i kontrolåret 2013 

Kontrolår Antal overtrædelser i 2013 
1/1 - 31/12 2013 

Kontrollerede forhold, jordbrugsbedrifter  
Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstrækkelig størrelse med 
tilstrækkelig tør strøelse 
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Ikke tilstrækkelig adgang til græsning 19 
Utilstrækkelig ly og læ i vinterperioden for udegående dyr 19 
Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks 18 
Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand 17 
Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modtagelse af kvælstof 16 
Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog 15 
Medicinlogbog 14 
Kalves suttebehov er ikke opfyldt 14 
Mangelfuld årlig indberetning 13 
Dyr/produkter fra dyr solgt med forkert status 13 
Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 13 
Strømførende tråde m.v. i stald 13 
  
Kontrollerede forhold, forsyningsvirksomheder  
Mangler ved regnskab eller bilag 5 
Manglende modtagekontrol 4 
Procedurer/instrukser for håndtering 4 
Ingen tydelig skiltning / afmærkning 3 
Ukorrekt / mangelfuld mærkning 3 
Fysisk adskillelse 3 
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Sanktioner efter økologikontrol i 2013 
Langt de fleste af overtrædelserne blev sanktioneret med en indskærpelse. Ved alvorligere 
overtrædelser af økologireglerne udsteder NaturErhvervstyrelsen bøder i størrelsesorden 1.000 til 
5.000 kr., nedklassificerer produkter der endnu ikke er solgt, eller udsteder påbud om 
genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbagekaldes autorisationen og 
landmanden kan anmeldes til politiet.  
 
Overtrædelser på dyrevelfærdsområdet sanktioneres typisk med en bøde, forbud mod at sælge dyr 
eller animalske produkter som økologiske samt påbud om genomlægning af dyrene. Overtrædelser 
på medicinområdet sanktioneres typisk med bøde, påbud om bortskaffelse af medicinen eventuelt 
efterfulgt af et forbud mod at sælge dyr eller animalske produkter som økologiske samt påbud om 
genomlægning af dyrene. Hvis dyret et solgt som økologisk gives der efter en konkret vurdering 
typisk en bøde på 2 gange fortjenesten. Overlagt brug af ikke-tilladte plantebeskyttelsesmidler 
sanktioneres med bøde og autorisationen tilbagekaldes. 
 
Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen i 2013 fremgår af tabel 3.1.12.1. 
  
Tabel 3.1.12.1. Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter og 
forsyningsvirksomheder i 2013  
 Jordbrugsbedrifter Forsyningsvirksomheder 
Afgørelse Antal Antal 
Indskærpelse 220 16 
Bøde 48 4 
Politianmeldelse 4 1 
Autorisation trukket tilbage 1 0 
Påbud/forbud 38 2 
 
NaturErhvervstyrelsen udgiver, i forbindelse med analyse af økologikontrollen, en samlet statistik over 
udviklingen i antal overtrædelser. Statistikken findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside; 
www.naturerhverv.dk. 
 

3.1.12.2. Økologi i fødevarevirksomheder 
Resultater og analyse af kontrollen 
Kontrolresultaterne for 2013 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2013. I 2013 blev der  
registreret 10 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder eller politianmeldelser). Dette 
ligger på samme niveau som resultaterne for de foregående 5 år.  
 
I alt var 1362 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2013, hvilket gav en 
overtrædelsesprocent på 0,7 % (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af 
typen 3 og 4). 
 
Der offentliggøres årligt på FVST.dk en rapport over de analytiske resultater fra prøveprojekter om 
pesticidrester, som også omfatter økologiske fødevarer. Rapporten for 2013 er endnu ikke 
offentliggjort. 

Der blev i 2013 udtaget i alt 161 prøver af fødevarer der var deklareret økologisk. 99 prøver af frugt 
og grønt, 49 prøver af korn/ris, 11 prøver af babymad, 1 af animalske produkter og 1 af et 
forarbejdet produkt. Samlet set 56 prøver mindre end i 2012. Der blev fundet restindhold af 
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pesticider i 4 prøver, svarende til 2,5 %. Der er tale om en svag stigning i forhold til 2012, hvor der 
blev fundet restindhold i 1,4 % af prøverne. I 3 af tilfældene var restindholdet så lavt, at det er 
overvejende sandsynligt, at pesticidresterne ikke kommer fra ulovlig anvendelse, mens niveauet i 
den sidste prøve var så højt, at det ikke kunne afvises, at der er tale om ulovlig brug.   

Der blev i 2013 gennemført kampagnen, Import af økologiske fødevarer 
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/I
mport-af-oekologiske-foedevarer.aspx) . Kontrolkampagnen viste samlet set, at de fleste danske 
importører overholder reglerne og procedurerne for import af økologiske produkter fra tredjelande. 
 
Sanktionsprocenten har overordnet været 14 % og dækker primært sanktioner for manglende 
udførsel af modtagekontrol og sekundært sanktioner for manglende eller ikke korrekt afstemplet 
kontrolattest. Dette betyder, at de importerede produkter har haft økologiske status og har været af 
økologisk oprindelse, men at procedurerne for import ikke har været overholdt ved import af det 
specifikke parti. 
 
Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 
I 2013 er der udviklet en digitial anmeldelsesprocedure, som effektiviserer processen, når nye 
virksomheder skal omfattes af økologikontrol, og sikrer at nye virksomheder får udarbejdet 
dækkende egenkontrolprocedurer for de aktiviteter, som de ønsker at udføre for økologiske 
fødevarer.  
 
Der er desuden i 2013 sket en videreudvikling af de rapporter, der kan udtrækkes fra IT-systemerne 
vedr. kontrolregistreringer. Rapporterne understøtter planlægning, gennemførelse og dokumentation 
af økologikontrollen. 
 
En stor del af de forhold, der medførte indskærpelser i 2012/2013 vedrørte regnskab og 
dokumentation. Derfor gennemføres der i 2014 kampagnen Regnskabstjek hos økologiske 
fødevarevirksomheder. 
 

3.1.13, GMO, novel foods, bestrålede fødevarer og varestandarder  
Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2013 et prøveprojekt vedr. overholdelse af GMO-lovgivningen. 
Projektet omfattede kontrol af 51 partier af fødevarer på det danske marked for indhold af GMO. 
Fødevarerne indeholdt alle enten majs, soja, ris eller hørfrø, og skulle ifølge producentens 
oplysninger ikke indeholde genmodificeret materiale. Prøverne blev udtaget hos 1. led i 
distributionskæden i Danmark, dvs. hos importøren eller hos producenten af produkterne. 
Fødevarestyrelsen konkluderede på baggrund af kontrollen, at reglerne om markedsføring af 
genmodificerede fødevarer var overholdt for langt størstedelen af de undersøgte fødevarer. Der blev 
fundet overtrædelser af reglerne om mærkning med GMO for 1 af de 51 analyserede fødevarer. 
 
Novel food 
Kontrollen af novel-food reglerne indgik bl.a. i den rutinemæssige kontrol af kosttilskud, se det 
afsnit. 
 
Bestråling 
Kontrollen af bestrålingsreglerne indgik i den rutinemæssige kontrol af fødevarer på markedet. 
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Varestandarder 
Kontrollen af reglerne for varestandarder indgik i den rutinemæssige kontrol af fødevarer på 
markedet. 
 

3.1.14. Import og samhandel af fødevarer og foder 
En meget vigtig del af den offentlige kontrol af import og samhandel er Fødevarestyrelsens kontrol 
af importørers egenkontrol med deres importaktivitet og de konkrete partier.   
 
Derudover foretager Fødevarestyrelsen kontrol af indførte partier dels som risikobaserede 
stikprøver dels som led i systematisk grænsekontrol, intensiveret kontrol eller kontrol af 
importrestriktioner.  
 
På det ikke-animalske område har fødevarekontrolenhederne i overensstemmelse med de udmeldte 
prøveudtagningsfrekvenser udtaget 116 prøver i 1216 partier (heraf 12 prøver i 79 foderpartier) 
importeret fra tredjelande omfattet af importrestriktioner som følge af risiko for visse 
kontaminanter.  
- I kontrollen af fødevarer blev der fundet 3 overskridelser af grænseværdien for aflatoksin. 

Overskridelserne blev fundet i 2 partier figner fra Tyrkiet og 1 parti peanuts fra Kina. 
- I kontrollen af foder er der ikke funder overtrædelser. 
Se bilag I Prøver af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer under restriktion ved import fra 
tredjelande. 
 
Fødevarer og foder importeret fra tredjelande omfattet af den intensiverede offentlige kontrol i 
henhold til forordning 669/2009, kontrolleres efter forordningsbestemte frekvenser. Der er i 2013 
importeret 994 partier fordelt på 13 forskellige produkter under intensiveret kontrol. I 
overensstemmelse med de foreskrevne frekvenser er der udtaget i alt 136 prøver til 
laboratoriekontrol: 27 til mikrobiologisk kontrol og 109 til kontrol for kemisk forurening. Der blev 
fundet virus i 1 parti, Salmonella i 3 og pesticider i 1 parti. Se specifikation i bilag II Prøver af ikke-
animalske foderstoffer og fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol ved import fra tredjelande.  
 
På de 12 grænsekontrolsteder blev der kontrolleret 6403 partier af animalske produkter (fødevarer, 
foder, andre animalske biprodukter). Der blev udtaget prøver af 339 partier. Prøverne blev udtaget 
dels som stikprøver (252), mistanke (74), dels som opfølgende kontrol på tidligere 
resultater/skærpet kontrol (13). Der blev fundet overtrædelser i 15 partier. 
 
Kontrolkampagner  
Ud over de EU fastsatte kontroller gennemførte Fødevarestyrelsen flere dybdegående kontrol-
kampagner på importområdet. Find oversigten over kampagnerne på følgende links, hvor også 
slutrapporter med resultater findes:  
 
Import af ikke-animalske fødevarer under restriktion og intensiveret kontrol - Kontrolkampagne 
2013: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/I
mport-af-f%c3%b8devarer-fra-tredjelande.aspx 
Hvor den ovennævnte intensiverede offentlige kontrol fokuserer på, om produkterne overholder 
lovgivningen, var der i denne kampagne fokus på importørerne: Foretages korrekt 
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forhåndsanmeldelse, er sporbarheden i orden, har virksomheden importørregistrering, og er der 
etableret egenkontrol af importaktiviteten.  
 
Import og samhandel af frugt og grønt: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/I
mport-og-samhandel-af-frugt-og-groent.aspx 
 
Import af økologiske fødevarer: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/I
mport-af-oekologiske-foedevarer.aspx 
 
Herudover gennemførtes fortsat en mere intensiv, risikobaseret kontrol med fersk fjerkrækød og 
svinekød indført såvel fra samhandels- som tredjelande under Case-by-Case projektet. Læs mere 
under punkt 3.1.5. Mikrobiologi og zoonoser.   
 

3.1.15. Eksport af fødevarer og foder 
Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er fulgt op på de 
enkelte sager efter de generelle principper. 
 

3.1.16. Rapid Alert for Food and Feed 
I 2013 blev en række produkter fjernet fra det danske marked, da det viste sig, at de indeholdt eller 
kunne indeholde udeklareret hestekød. Der var typisk tale om færdigretter som f.eks. lasagne. 
De danske sager var udløbere af den europæiske ”hestekødsskandale”, som i første halvår af 2013 
medførte mere end 80 notifikationer i det europæiske varslingssystem ”Rapid Alert System for 
Food and Feed” (RASFF).  
 
Rapid Alert System for Food and Feed  
Fødevarestyrelsens fødevareberedskabsenhed har i 2013 behandlet i alt 8363 informationer via 
Rapid Alert Systemet.  
Danmark har i 2013 informeret Kommissionen 112 gange om fund af risici i forskellige 
produktkategorier med oprindelse i Danmark og i andre lande. Dette er et lille fald i forhold til 2012 
og 2011, hvor vi notificerede hhv. 130 og 155 gange.  
 

3.1.17. Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 
Fødevareberedskabsenheden koordinerer i samarbejde med fødevareenhederne forløbet af 
tilbagetrækningskontrollen. Fødevareenhederne står for sagsopfølgningen i henhold til 
retningslinjerne i kontrolvejledningen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en oversigt over 
tilbagetrukne fødevarer. Fødevareberedskabsenheden har i 2013 lagt oplysninger om 91 
tilbagetrækninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside (et fald fra 155 i 2012). Dette giver en hurtig 
og sikker information af befolkningen og med større fødevaresikkerhed til følge.  
 
Målopfyldelse  
Ifølge resultatkontrakt 2013 skulle fødevareberedskabet sikre, at fødevarer, der tilbagetrækkes fra 
markedet, i mindst 90 % af tilfældene lever op til Fødevarestyrelsens instruks og anbefalinger for 
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kontrol med tilbagetrækning for så vidt angår igangsætning af sagen til og med kontrollen med 1. 
led.  
Målet blev nået med opfyldelsesgrad på 91. 
 

3.2. Foder 

3.2.1. Generelt 
I afsnittet beskrives kontrolresultaterne for kontrol med fodervirksomheder, landbrug med foder og 
foderlægemiddelvirksomheder. 
 

3.2.2. Kontrol med fodervirksomheder  
Resultater af den fysiske kontrol  
I 2013 blev der udført 704 kontrolbesøg på fodervirksomheder. I tabellerne nedenunder er vist antal 
kontrolbesøg og kontrollerede temaer. 
 
 2010 2011 2012 2013 
Antal 
kontrolbesøg 

  729 704 

Antal 
kontrollerede 
temaer 

I alt 3574 audit og 
tilsynstemaer 

795 1154 1046 

 
Kontrollen tildelte i 2013 33 bøder, 1 påbud og 239 indskærpelser ud af 1046 kontroller af temaer. 
Der blev i alt sanktioneret ved 192 kontrolbesøg. Sanktioner i relation til prøver er ikke med i disse 
opgørelser. I 2013 var der færre overtrædelser, hvilket kunne tyde på, at den ændrede 
kontrolstrategi, der startede i 2011, tilsyneladende har haft effekt. 
 
I nedenstående tabel vises fordelingen af kontrolresultater i procent i 2010 til 2012 
 2010 2011  2012  2013 
Kontrolresultater (i 
% af kontrollerede 
temaer) 

    

Ingen anmærkninger   70  62,1  73,9 
Indskærpelser   23  30,9  22,8 
Påbud eller forbud   3  0,8  0,1 
Bødeforlæg, 
politianmeldelse eller 
autorisation frataget  

 4  6,2  3,2 

 
Resultaterne for kontrollen af de enkelte virksomheder er offentliggjort i tabel virksomhedsoversigt 
– kontrol, som findes her:  
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Resultater-af-foderkontrol.aspx  
 
Resultater af udtagne prøver og analyser 
I 2013 udtog Fødevarestyrelsen 2.178 målrettede prøver af foder. Prøverne blev analyseret for bl.a. 
næringsstoffer, tilsætningsstoffer, uønskede stoffer, pesticidrester, salmonella, animalsk protein og 

 40 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Resultater-af-foderkontrol.aspx


genmodificeret materiale. 93 forhold medførte indskærpelser. Der blev desuden udstedt 54 
administrative bøder.  
 
Fodertilsætningsstoffer 
I 2013 er 539 prøver analyseret for et eller flere tilsætningsstoffer.  
Der blev fundet afvigelser for zink (4 %), kobber (5 %), iod (12 %) og selen (15 %), mens 
afvigelserne for de øvrige mikromineraler, herunder jern og mangan var ganske få. Der blev 
foretaget 352 vitaminanalyser. Afvigelserne i indholdet af vitaminer var D3-Vitamin (18 %), A-
vitamin (8 %) og E-vitamin (4 %). 
 
Uønskede stoffer og restindhold af pesticider 
339 prøver af fodermidler og foderblandinger blev i 2013 undersøgt for indhold af mykotoksiner og 
129 for tungmetaller.  Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdi for hverken 
mykotoksiner eller tungmetaller   
Der blev i alt udtaget og analyseret 51 prøver for at kontrollere for eventuel forurening med dioxin- 
og PCB-forbindelser. Der blev heller ikke her fundet overskridelser grænseværdierne. 
Fødevarestyrelsen analyserede i 2013 i alt 453 foderprøver for indhold af pesticider, heraf 64 for 
indhold af klorerede pesticider, 246 prøver for indhold af andre pesticider samt 143 prøver for både 
klorerede og ikke klorerede pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 115 (25 %) af prøverne, 
men der var ikke tale om overskridelser af grænseværdier.  
Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som i tidligere år på, at pesticidrester i foder på det danske 
marked ikke udgør noget alvorligt sundhedsmæssigt problem. 
 
Genetisk modificeret foder    
I 2013 udtog Fødevarestyrelsen prøver af i alt 105 foderblandinger eller fodermidler indeholdende 
eller bestående af soja-, majs- raps- eller risprodukter til efterfølgende GMO-analyse. Af de udtagne 
foderstoffer blev 55 foderstoffer analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (op til 2 
typer soja og 2 typer majs og 3 typer ris). Der blev ikke påvist ikke-godkendt materiale.  
58 prøver, blev analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte GMO’er for at kontrollere, 
om en eventuel GMO-oprindelse af soja-, majs- eller rapsprodukter i foderstofferne fremgik af 
mærkningen som krævet af forordning nr. 1829/2003. 
Et majsprodukt, et sojaproteinprodukt samt to foderblandinger med soja viste sig at mangle GM-
mærkning.  
Resultaterne af GMO-kontrollen i 2013 bliver beskrevet i en særlig rapport, der offentliggøres på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside.   
 
Salmonella 
Forekomsten af Salmonella har generelt været lav i den officielle kontrol gennem de senere år. I 
2013 var det kun i 5% af virksomhederne, hvor der blev påvist Salmonella 1-3 gange.  
De sidste 3 år har omfanget af den officielle Salmonellakontrol af foder og fodervirksomheder 
været på det samme niveau.  
 
Der blev i 2013 prøvetaget og analyseret i alt 99 prøver af fodermidler og foder. Der blev primært 
udtaget prøver af produkter af soja og raps. Herudover blev der udtaget et færre antal prøver af 
produkter af ex majs, palme og solsikke. Der var fund af Salmonella Putten i 2 prøver af rapskager 
udtaget på samme virksomhed.  
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Hygiejneprøver 
Der blev udtaget i alt 333 hygiejneprøver på 82 fodervirksomheder, oliemøller og mellemhandlere. 
Der var i alt 7 positive prøver i 5 fodervirksomheder. Prøverne blev udtaget på ”ren” respektive 
”uren” side. Der blev fundet 2 serotyper af Salmonella i hygiejneprøver udtaget på 
fodervirksomheder, som Fødevarestyrelsen vurderer som kritiske ift. sundhedsfaren1. Det drejede 
sig om S. Infantis og S. Typhimurium DT41, der begge blev fundet på ”uren” side i udendørs 
råvarepåslag på to forskellige virksomheder. 
 
Ovenstående tal inkluderer 23 hygiejneprøver, der er udtaget hos 3 fiskemelsproducenter, 3 
minkfodercentraler og 7 petfood-producenter. På disse tre virksomhedstyper blev der ikke påvist 
Salmonella i de udtagne hygiejneprøver.  
 
Undersøgelse af isolater for antibiotikaresistens 
Der er lavet resistensbestemmelse på 12 Salmonella-isolater fundet i foderkontrollen i årene 2012 
og 2013. Det er isolater af Salmonella Putten, Infantis, Montevideo, Rissen,Tennessee, 
Typhimurium og Umbilo, der er blevet undersøgt for resistensforekomst. Der blev ikke påvist 
multi-resistens i nogen af isolaterne. En moderat streptomycin resistens blev påvist i 7 ud af de 12 
isolater5. 
 
Salmonella – undersøgelse af importerede tyggeben 
Undersøgelsens formål var at få kortlagt risikoen for, om der er Salmonella i tyggeben, som er 
produceret i udlandet. I dette projekt var der fokus på de produkter, der importeres til Danmark fra 
lande udenfor EU (3. lande). 
 
I denne stikprøveundersøgelse af importerede tyggeben til kæledyr, blev der ikke fundet 
Salmonella. Stikprøverne omfattede ca. 25 % af de i alt ca. 78 partier af tyggeben til kæledyr, der 
blev importeret til Danmark via danske grænsekontrolsteder i prøvetagningsperioden i 2013.  
 
Frø af bynkeambrosie i foder til vilde fugle 
Bynkeambrosie er en invasiv og allergen plante. EU fastsatte pr. 1. januar 2012 regler for maximal 
indhold af bynkeambrosie frø i foder, og i 2013 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne for at 
undersøge om reglerne blev overholdt. Kampagnen var en opfølgning på tilsvarende kampagne i 
2012. 
Kampagnen var delt i to. Dels en undersøgelse af om der var taget højde for bynkeambrosie i 
virksomhedernes kvalitetsstyringssystem, dels analyser af foder til havefugle.  
Kampagne omfattede en stikprøvekontrol af 30 produkter af foder til vilde fugle, der markedsføres i 
Danmark samt kontrol af kvalitetsstyringssystem hos 5 danske virksomheder, der producerede foder 
til vilde fugle.  
I 4 af prøverne var grænseværdien for bynkeambrosie ikke overholdt. Der var tale om to prøver af 
solsikkefrø og to prøver af frøblanding. Højeste indhold var 190 mg/kg.  
Kvalitetsstyringen i forhold til bynke-ambrosia var ikke tilfredsstillende ved kontrolbesøgene hos to 
af de danske producenter, der indgik i kampagnen. 
Kampagnen fortsætter i fodringssæsonen 2014 – 2015. 
Slutrapporten: 

5 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Uoenskede-stoffer/Sider/Sadan-melder-du-til-Fodevarestyrelsen-at-der-er-
sundhedsskadelig-salmonella-i-foder-eller-pa-fodervirksomheder.aspx 
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http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/Fr
%C3%B8-af-Bynke-ambrosie-i-foder-til-vildfugle.aspx  
 
Mærkning af foder  
Fødevarestyrelsen har foretaget en kampagne omkring mærkning af foder. Kampagnen havde bl.a. 
til formål at skærpe fodervirksomhedernes opmærksomhed på korrekt mærkning og markedsføring, 
og fokuserede bl.a. på ulovlige anprisninger, forkert kategorisering og ulovlig markedsføring af 
produkter med højt indhold af tilsætningsstoffer.  
Der er foretaget 53 kontroller af hjemmesider/webshops. 
Slutrapporten: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/M
%c3%a6rkning-af-foder.aspx 
 
Kontrolkampagner 
Kvalitetsstyring – import og produktion af genetisk modificeret foder 
Kontrolkampagne er en kontrol af hvor effektivt virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer er i 
forhold til at sikre, at reglerne på GMO-området blev overholdt. Utilstrækkelige 
kvalitetsstyringsprocedurer hos fodervirksomheder kan medføre: 

• At råvarer eller færdigt foder indeholder ikke-EU-godkendt GM materiale 
• At foders indhold af godkendt GM foder ikke fremgår af mærkningen 
• At foder, der sælges som ikke-GM foder, har et indhold af GM foder 

Der var i kampagnen fokus på virksomhedernes sikring af sporbarhed, adskillelse og mærkning i 
henhold til GMO-reglerne. 
Kampagnen blev gennemført hos 16 fodervirksomheder.  Fire importører blev kontrolleret. Der var 
ingen anmærkninger. Der blev taget i alt 5 prøver til GMO-analyse hos 3 af importørerne. Alle 
prøver viste overensstemmelse med mærkningskravene. Hos 8 af de 12 producenter var kontrollen 
uden anmærkninger. Hos de 4 producenter, som fik anmærkninger, blev der efterfølgende givet 
indskærpelser for manglende overholdelse af foderhygiejneforordningens bestemmelser om 
procedurer, som skal sikre mod krydskontaminering og om, at der skal sikres klare skriftlige 
instrukser til personalet.  
Der blev taget i alt 16 prøver til GMO-analyse hos 9 af producenterne. Alle prøver viste 
overensstemmelse med mærkningskravene. Prøveudtagningen hos en producent viste dog et 
væsentligt overslæb af materiale fra den godkendte Roundup Ready GM soja. 
Slutrapporten: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderkampagner%202013/Slutr
apport%20GM%20foder%20kampagne%202013.pdf  
 

3.2.3. Kontrol med foder på landbrug 
I 2013 blev der udført 600 kontroller, hvor af der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 32 
sager, svarede til overtrædelser i ca. 5 % af kontrollerne.  
 
Kontrollen havde fokus på hygiejne og god produktionspraksis både i foder og vegetabilske 
fødevarer, som beskrevet i foder- og fødevarehygiejneforordningen. 
Kontrollen havde særlig fokus på de bestemmelser i foderhygiejneforordningens bilag der er 
udpeget til at være omfattet af krydsoverensstemmelse. Under kontrollerne blev der udtaget 343 
foderprøver, hvor af de 21 prøver havde afvigelser i forhold til reglerne.  

 43 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/Fr%C3%B8-af-Bynke-ambrosie-i-foder-til-vildfugle.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/Fr%C3%B8-af-Bynke-ambrosie-i-foder-til-vildfugle.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/M%c3%a6rkning-af-foder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/M%c3%a6rkning-af-foder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderkampagner%202013/Slutrapport%20GM%20foder%20kampagne%202013.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderkampagner%202013/Slutrapport%20GM%20foder%20kampagne%202013.pdf


 
Prøvetagning og analysering af foderet havde fokus på indhold af pesticidrester og mykotoksiner i 
hjemmedyrket korn og grovfoder, forbudt animalsk protein, brug af tilsætningsstoffer i 
hjemmeblandet foder, tungmetaller samt utilsigtet indhold af antibiotika. Desuden blev der udtaget 
prøver til kontrol for salmonella hos hjemmeblandere. 
 
Resultater for kontrollen 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal kontroller 933 821 812 674 600 
God produktionspraksis (GMP) (manglende 
rengøring m.m.) 1 1 5 4 4 

Foderlægemidler samt farlige stoffer og affald < ½ < ½ < ½ < ½ < ½ 

HACCP-registrering mangler 1 1 1 0 2 

Animalsk protein (foderforbuddet) 0 < ½ < ½ < ½ 0 

Sporbarhed mangler 0 < ½ 0 < ½ 0 
Tilsætningsstof anvendes forkert (i drikkevand, 
forkert dyreart m.v.) - - - - 1 

 
Der er udstedt 20 bøder, 15 indskærpelser og ét forbud og der kan godt være udstedt både en bøde 
og en indskærpelse i samme sag, da der kan være flere overtrædelser ved samme kontrol.  
Bøder er udstedt for både GMP overtrædelser og for manglende HACCP-registrering. 
Indskærpelser er udstedt for GMP overtrædelser og i to tilfælde, grundet sagens omstændigheder, 
for manglende HACCP-registrering.  Forbuddet blev udstedt i forbindelse med overtrædelse af 
farlige stoffer, fordi det berørte foder indeholdt bejdset korn. 
 

Kontrolresultat opgjort i % 2009 2010 2011 2012* 2013** 

Ingen anmærkninger 98 98 94,4 95,6 94,7 

Indskærpelse 1 1 3,4  2,0 2,5 

Påbud eller forbud Ø Ø 0,2  0,3  0,2 

Bødeforlæg, politianmeldelse 1 1 2  2,5 3,3 
*To kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en bøde, resultatet fra disse to kontroller tæller altså med to gange, så det 
samlede resultat bliver over 100. 
** Tre kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en bøde og en kontrol har resulteret i både et forbud og en indskærpelse, 
resultatet fra disse kontroller tæller altså med to gange, så det samlede resultat bliver over 100. 
 
 
Analyseresultater  
Ved analysering af de 343 prøver, der er udtaget, er der analyseret for flere parametre i samme 
prøve. Der er fundet afvigelser i 21 prøver. Da prøverne analyseres for flere parametre, kan samme 
prøve have flere overtrædelser. 
 
 Antal analyser  Afvigelser i % 
År 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
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Antibiotika 73 255 228 192 253 3 1 1 2 0 
Mykotoxiner 1081 1066 2384 2432 1767   <0,5 0 <0,5 
Pesticider 2263 1613 2108 3072* 4566**    0 0 
Spormineraler 
(Zn, Cu, Fe, Mn) 259 344 240 270 320 4 5 4 1 8 

Uønskede stoffer 68 84 85 72 56    0 0 
Animalsk protein 35 29 25 23 27    0 0 
* Heraf er 113 prøver analyser med multimetode, som omfatter 25 pesticider 
** Heraf er 68 prøver pesticid der dækker over 24 analyser og 40 prøver der dækker over 59 analyser 
 
 
De fund der er gjort ved analyse, har betydet to forbud mod fodring pga. højt indhold af 
ochratoksin, udfra at fundet var en overskridelse af EU’s vejledende grænseværdi for ochratoksin. 
  
De resterende 19 overtrædelser på tilsætningsstoffer, har været fund af for højt indhold af kobber og 
zink, samt mangan i forhold til grænseværdi. Der er udstedt 2 bøder, resten har kun givet anledning 
til indskærpelser. 
 
I 2013 blev der udtaget i alt 78 hygiejneprøver til undersøgelse for Salmonella hos hjemmeblandere 
af svinefoder. Prøverne blev udtaget i siloer, blandere, gulv og påslag i foderlader.  Der var ingen 
fund af Salmonella.  
Fødevarestyrelsen har i 2011-2013 udtaget hygiejneprøver hos hjemmeblandere af svinefoder. Der 
er igennem de tre år udtaget 157 prøver i 54 svinebesætninger. Der har ikke været fund af 
Salmonella i hygiejneprøver fra foderproduktionen hos disse hjemmeblandere gennem de tre år.  
 
 

3.2.4. Audit på foderlægemiddelvirksomhed 
Sundhedsstyrelsen udfører inspektion hos fremstillere og forhandlere af foderlægemidler. Ved 
inspektion kontrolleres om virksomhederne efterlever reglerne for fremstilling af foderlægemidler. 
 
Tabel  
Antal inspektioner og afvigelser 2011-2013: 
 

 2011 2012 2013 
    
Antal etablerede 
virksomheder 
hvor der er udført 
inspektion 5 7 

 
 
 

6 
Nye ansøgere  
hvor der er udført 
inspektion 1 1 

 
 

6 
Antal virksomheder 
inspiceret i alt 6 8 

 
12 

    
Antal afvigelser i alt 80 78 68 
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Afvigelserne er opgjort som enkeltafvigelser til selve fremstillingen og forhandlingen af 
foderlægemidler, faciliteter, træning af personale og dokumentationen i forbindelse hermed. 
 
I 2013 foretog Sundhedsstyrelsen inspektion hos 6 etablerede virksomheder og 6 nye fremstillere 
eller engrosforhandlere af foderlægemidler. 
 
Risiko som følge af overtrædelserne 
Sundhedsstyrelsen finder ikke, at afvigelserne har udgjort en risiko for dyr eller mennesker. 
  
Aktioner for at sikre effektivitet 
Antallet og typen af afvigelser, der er konstateret i årene 2009-2013, har ikke givet anledning til nye 
tiltag inden for området. Herudover har alle virksomheder implementeret tilfredsstillende 
opfølgning på de konstaterede afvigelser. De inspicerede virksomheder efterlever således reglerne 
for fremstilling af foderlægemidler efter inspektion og implementering af opfølgning. 
  
Målopfyldelse 
Sundhedsstyrelsens mål for inspektion af godkendte fremstillere af foderlægemidler er, at 
virksomhederne inspiceres med en frekvens på 2 til 3 år.  
  
Sundhedsstyrelsen kan på grundlag af en risikovurdering afgøre, at en virksomhed skal inspiceres 
forud for den fastlagte frekvens. Alle fremstillere af foderlægemidler skal have inspektion, inden en 
godkendelse udstedes. 
  
Alle nye adresser er blevet inspiceret forud for udstedelse af en godkendelse. 
 

3.2.5. Import og samhandel af foder (se 3.1.14.) 

3.2.6. Eksport (se 3.1.15.) 
 

3.3. Veterinær 

3.3.1. Dyresundhed generelt 
Resultater og analyse af kontrollen  
Forekomsten af de anmeldepligtige husdyrsygdomme samt overvågningsprogrammerne for disse 
publiceres hvert år i Fødevarestyrelsens engelsksprogede rapport ”Animal Health in Denmark”. 
Rapporten indeholder desuden statistiske informationer om husdyr, og udvalgte temaer beskrives. 
Se rapporten for 2013: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2014092.pdf  
 
Udbrud af en anmeldepligtig husdyrsygdom kan ikke betegnes som en regelovertrædelse, men i 
forbindelse med et udbrud kan der være mulighed for, at regler er overtrådt, f.eks. regler om 
smittebeskyttelse eller manglende overholdelse af anmeldepligten. Dette har der dog ikke været 
eksempler på i 2013.  
 
I 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen flere kampagner på dyresundhedsområdet. Herunder en 
kampagne om kontrol med rengøring af transportmidler til klovbærende dyr. Formålet var at skærpe 
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opmærksomheden på risiko for at bringe smitte ind, via snavsede transportmidler, og dermed fortsat 
at forebygge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme hos klovbærende dyr i Danmark. Kampagnen 
omfattede dels fysisk inspektion af transportmidler med henblik på kontrol for synligt snavs, og dels 
kontrol af behørig dokumentation for den foreskrevne rengøring og desinfektion. 
 
Frekvensen af overtrædelser, der er konstateret under kampagnen var lav, og drejede sig dels om 
manglende dokumentation og dels om utilstrækkelig rengøring. Det vurderes, at kampagnen var 
relevant, idet kontrollerne af transportørerne skærpede og fastholdt fokus på vigtigheden, i at der 
foretages rengøring og desinfektion af lastbiler til klovbærende dyr for at forebygge udbrud af 
smitsomme husdyrsygdomme. 
 
I 2013 blev der afholdt en række decentrale beredskabsøvelse for at træne beredskabssituationer og 
udvikle det veterinære beredskab. Der blev afholdt øvelser om mund- og klovesyge, hvor det 
primære formål var at teste den lokale kapacitet og kriseorganisering ved mistanke på et stort 
samlested, håndtering af mistanker og besætningsbesøg, brug af it-systemer ved mistanke og 
udbrud, samarbejde med eksterne parter samt om krisekommunikation.   
 

3.3.1.1. BSE 
I 2013 overgik Danmark i første halvår til at udtage en tilfældig stikprøve for BSE af kreaturer 
slagtet med henblik på konsum. Fra 4. juli 2013 stoppede BSE overvågningen af almindlige 
kreaturer slagtet til konsum med oprindelse i EU-lande med godkendt revideret overvågning. Derfor 
var det i 2013 ikke aktuelt med en systematisk kontrol af BSE testning på slagterierne. 

 

3.3.1.2. Mærkning og registrering af kvæg, får og geder 
Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske besætninger med kvæg, får og 
geder til kontrol på baggrund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissionens 
forordning nr. 1082/2003 og 1505/2006 om mindstekrav til kontrollen. 
 
Resultater og analyse af kontrollen 
Kvæg: 
Der blev foretaget kontrol på 605 kvægbedrifter hvor i alt 81.934 kreaturer blev kontrolleret. Samlet 
set blev der fundet fejl på 347 af bedrifterne. 
21 bedrifter blev lukket for omsætning af dyr pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller 
registrering af dyrene. I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 57 % af bedrifterne.  
 
Får og geder: 
Der blev foretaget kontrol på 343 bedrifter med får eller geder. Samlet set blev der fundet fejl på 
142 af bedrifterne. 17 bedrifter blev lukket pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller 
registrering af dyrene. I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 41 % af bedrifterne. 
  
Den fysiske kontrol i besætningerne blev foretaget af NaturErhvervstyrelsen, mens al 
sagsbehandling og indberetning af krydsoverensstemmelseskarakterer blev foretaget af 
Fødevarestyrelsen. 
 
Vurdering af kontrollen og dens formål 
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Når der i det ovenstående anføres, at der er konstateret fejl på 57 % af kvægbedrifterne og 41 % af 
fåre/gedebedrifterne, er det vigtigt at bemærke, at fejlsager er meget forskellige i omfang og alvor. 
En fejlsag kan være en sag, hvor blot ét enkelt dyr ikke var øremærket korrekt og det kan også være 
en sag hvor der er mere end 20 % mærknings/registreringsfejl og besætningen lukkes for 
omsætning. Der er således en stor variation i typen af fejlsager og blot én fejl udløser en fejlsag. 
Den målrettede risikobaserede udvælgelse af besætninger til kontrol betyder, at der udføres kontrol 
der hvor der forventes at være mest behov. Det betyder, at hovedparten af kontrollerne udføres i de 
besætninger hvor der er plads til forbedringer, og hvor kontrollen kan være medvirkende til et løft i 
forhold til efterlevelsen af reglerne om mærkning og registrering af dyr. Det betyder omvendt også 
at fejlprocenten vil være høj ved disse kontroller og det er vigtigt at understrege, at fejlprocenten i 
de kontrollerede besætninger ikke kan tages som et udtryk for niveauet i de danske besætninger 
generelt.  

3.3.1.3. Animalske biprodukter 
Der blev udført 334 frekvenskontroller i biproduktvirksomheder, regelefterlevelsen på de ordinære 
kontroller var 87,4 %. 
 
Nogle af virksomhederne var udtaget til en kontrolkampagne om Sporbarhed på animalske 
biprodukter. Kampagnen tog udgangspunkt i tilsyn med biproduktvirksomheder med fokus på 
indgående varer (råvarer) og udgående varer (produkter). Omsætningen skal efter lovgivningen 
dokumenteres gennem omsætningsdokumenter, handelsdokumenter og veterinær certifikater, samt 
for så vidt angår handel mellem Danmark og EU/EØS samt tredjelande registrering af 
virksomheden som importør og/eller eksportør, samt for visse animalske biprodukters 
vedkommende tillige specificerede importtilladelser. Der blev foretaget tilsyn med 67 godkendte 
biproduktvirksomheder og undersøgt 1055 omsætningsdokumenter. Der blev givet indskærpelse i 
forhold til sporbarhed i forbindelse med tilsynet hos 9 af virksomhederne. De gennemgående fejl er 
rettet umiddelbart.  

3.3.1.4. Øvrige områder 
 
Kontrol af hestepas og håndtering af syge og tilskadekomne heste.  
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2013 en kampagne omhandlende identifikation af heste og 
håndtering af syge og tilskadekomne heste. Kontrollen med hestepas på 90 danske hestebesætninger 
gav anledning til 88 indskærpelser i alt. På flere besætninger sås ingen anmærkninger, mens der på 
nogen besætninger blev givet flere indskærpelser på baggrund af ejerforhold af hestene. 
Overtrædelserne omfattede manglende identifikation, manglende tilstedeværelse af hestepasset eller 
manglende medicinsider i passet. 
 
Kampagnens anden del fokuserede på håndtering af syge og tilskadekomne heste, blandt andet 
omkring opstaldningen af disse heste og passende behandling. Ved kontrollerne blev givet 4 
sanktioner for mangelfuld håndtering af syge og tilskadekomne heste ud af 90 besøgte besætninger.  
 

3.3.2. Dyrevelfærd 
På veterinærområdet blev der i slutningen af 2012 vedtaget et nyt veterinærforlig, som medførte et 
nyt kontrolkoncept med mere målrettet risiko- og behovsorienteret kontrol, der giver mulighed for 
fleksibilitet og prioritering inden for forskellige kontrolområder, fx dyrevelfærd, dyresundhed og 
medicinforbrug og med en øget vægt på kampagner og indførelse af opfølgende kontroller. I 2013 
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blev dele af konceptet implementeret - der blev indført 3 nye kontrolindsatser: Nulpunktskontrol, 
Prioriteret kontrol samt Basis kontrol, som før var delvist indeholdt i dyrevelfærdskontrollen. 

• Nulpunktskontrol  
o Foregår i tilfældigt udvalgte besætninger/ virksomheder og giver derved et generelt 

billede af regelefterlevelsen for en given besætningstype/virksomhedstype 
• Prioriteret kontrol  

o Foregår i besætninger/virksomheder udvalgt ud fra risikokriterier, som for eksempel 
kan være overskridelser af grænseværdier for antibiotika for kvæg og svin, 
besætningstørrelse mv. 

• Kampagnekontrol  
o Fokuserede dybdegående kontroller indenfor specifikke emner/fokusområder. 

• Basiskontrol–krydsoverensstemmelseskontrol (KO)  
o Udføres i henhold til EU-forordningen om KO.  

Kontrollerne er udvidet til at indeholde mere end dyrevelfærd og omfatter derfor også hygiejne, 
medicinomsætning samt smittebeskyttelse, således at man kommer bedre rundt om reglerne på 
samme kontrol. Både besætninger, dyrlæger og f.eks. hundepensioner, dyrehandlere kan udtages til 
kontrollen baseret på en risikovurdering. 
 
Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste blev i 2013 tilrettelagt og gennemført af 
Fødevarestyrelsens dyrlæger og teknikere. Endvidere kontrolleres transportbestemmelserne på 
samlesteder, på slagterier og ved direkte udførsler fra besætninger, og politiet gennemfører 
stikprøvekontrol af dyr under vejtransport med bistand fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold. 
 
En rapport om resultaterne af kontrollen med landbrugsdyr og heste, samt kontrollen med 
transportbestemmelserne, (”Dyrevelfærd i Danmark 2014 – med resultater fra velfærdskontrollen i 
2013”), blev offentliggjort i juli 2014 på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/95_Presse/Dyrevelf%C3%A6rdsrappo
rt_2014.pdf 
 
Rapportens væsentligste elementer indgår i det følgende.  
Velfærdskontrol i husdyrbesætninger - 2013 
Antal udførte besætningskontroller i 2013 fordelt på kvæg, svin, pelsdyr og de øvrige dyrearter 
fremgår af tabel 1. Kontrollerne er gennemført som Nulpunktskontrol, Prioriteret kontrol samt 
Basiskontrol. 
 
Tabel 1: Antal kontrollerede besætninger 
Dyrearter 2013 
Svin 378 
Kvæg inkl. Kalve 813 
Får 86 
Geder 34 
Heste 14 
Pelsdyr 69 
Slagtekyllinger 49 
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Æglæggende høner6 89 
Ænder, gæs, kalkuner 6 
Hjorte 26 
Fasaner og andet fjervildt 25 
Strudse 16 
I alt 1.605 
 
 
I 2013 blev der i forbindelse med den ordinære velfærdskontrol i 1.605 besætninger i alt givet 
følgende sanktioner: 
 

• 279 indskærpelser svarende til 17,4 % af de kontrollerede besætninger (i 2012 var det 455 
indskærpelser svarende til 19,0 % af de 2.406 kontrollerede besætninger). 

• 81 påbud svarende til 5,0 % af de kontrollerede besætninger (i 2012 var der 144 påbud 
svarende til 6,0 % af de 2.406 kontrollerede besætninger).  

• 29 politianmeldelser svarende til 1,8 % af de kontrollerede besætninger (i 2012 var der 36 
politianmeldelser svarende til 1,5 % af de 2.406 kontrollerede besætninger). 

 
Opgørelsen over kontrolresultater viser, at det i overvejende grad er den mildeste form for sanktion, 
2 relativt lavere. 
 
For perioden 2008 – 2013 fremgår den procentvise fordeling af besætninger med kvæg, svin, 
pelsdyr og slagtekyllinger, som blev sanktioneret i form af indskærpelse, påbud og/eller 
politianmeldelse som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne, af tabellen nedenfor. 
 
Tabel 2 Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller 
politianmeldelse som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvæg 25  17  21  24  13 15 
Svin 39  46  49  51  43 41 
Pelsdyr 30  66  50  29  18 19 
Slagtekyllinger 34  15  22  30  31 24 
 
Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, og der 
blev indført et nyt kontrolkoncept i 2013, kan tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart 
sammenlignes fra et år til et andet. Med dette forbehold in mente viser opgørelserne, at der ikke er 
de store udsving i procentandelene af besætninger med konstaterede overtrædelser i 2011 i forhold 
til tidligere år, bortset fra for pelsdyr. For pelsdyr faldt andelen af besætninger, som ikke overholdt 
bestemmelserne, fra 50 % i 2010 til 29 % i 2011. Det bemærkes, at alle pelsdyrbesætninger blev 
kontrolleret i 2010, mens kontrolfrekvensen i 2011 og 2012 var 50 %.  
 
 
Fødevarestyrelsens kampagner på dyrevelfærdsområdet 
Fødevarestyrelsens kampagner vedrørende dyrevelfærd udføres som tematiske dybdegående 
kontroller indenfor specifikke emner/fokusområder. Antallet af kampagner kan svinge fra år til år. 
 

6 Kontrol med 100 % af besætninger med buranlæg i 2013 
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Antallet af udførte kampagnekontroller fremgår af tabel 3.  
Tabel 3: Antal kampagnekontroller i 2012 
Kampagnekontroller i 2013 Antal kontroller 
Drægtige søer skal holdes i løsdrift 200 
Minkkampagne 2013 – medicin og dyrevelfærd 205 
Håndtering af syge dyr i kalkunbesætninger 6 
Screening af dyrevelfærd hos søer i 
frilandsbesætninger 
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Syge grises velfærd 50 
Antal kampagnekontroller i alt 502 
 
I det følgende gengives de væsentligste konklusioner fra de gennemførte kontrolkampagner i 2013. 
Der henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside for en mere detaljeret beskrivelse samt 
afrapportering af kampagnerne: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202013/Sider/de
fault.aspx 
  
 
Drægtige søer skal holdes i løsdrift 
Formålet med denne kampagne var at kontrollere, om danske svinebesætninger lever op til de 
bestemmelse, der er gældende vedrørende hold af drægtige søer og gylte i løsdrift.  
Kampagnen viste, at der på kontroltidspunktet kun var ganske få (4) besætninger, der endnu ikke 
havde omstillet til reglerne om, at drægtige søer og gylte skal holdes i løsdrift. Fødevarestyrelsen 
kunne konstatere, at disse besætninger var omstillet ved et opfølgende kontrolbesøg 
 
Minkkampagne 2013 – medicin og dyrevelfærd 
Kampagnen viste overordnet, at ca. 60 pct. af minkfarmene havde styr på reglerne, idet kontrollen 
i disse farme blev gennemført uden anmærkninger for overtrædelse af reglerne om dyrevelfærd 
eller medicinanvendelse.  Kampagnen viser, at der i minkfarme stadig kan findes mink med 
ubehandlede sår eller skader. Det vurderes dog, at overtrædelserne vedrører et meget lavt antal 
mink, da der er tale om under en promille af de kontrollerede mink, der har givet anledning til 
sanktioner. 
 
Håndtering af syge dyr i kalkunbesætninger 
Kampagnen vedrørende håndtering af syge dyr i kalkunbesætninger var af så begrænset et omfang, 
at der ikke kan drages konklusioner. 
 
Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger 
Kampagnen om dyrevelfærd hos søer i frilandsbesætninger viste, at langt de fleste af de 
kontrollerede besætninger overholdt dyrevelfærdsreglerne og reglerne vedrørende vedrørende hytter 
og udearealer. 
 
Syge grises velfærd 
Kampagnen viste, at der er behov for fortsat at fokusere på håndtering af syge og tilskadekomne 
svin samt på korrekt medicinanvendelse og -registrering. 
Der blev i forbindelse med kampagnen fundet overtrædelser for 23 forhold fordelt på 13 
besætninger (svarende til 26 % af de kontrollerede besætninger). I 10 af de 13 sanktionerede 
besætninger blev der udelukkende sanktioneret for forhold vedr. slagtesvin.  
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13 af sanktionerne blev givet for forhold vedrørende medicinlovgivningen, mens de resterende 10 
blev givet for overtrædelser af dyreværnsreglerne. Overtrædelserne vedrørte især indretning og 
anvendelse af sygestier samt anvendelse af lægemidler og korrekt registrering heraf. 
 

3.3.2.1 Vejkontrol med transport af dyr  
Vejkontrollen med dyr under transport blev i 2013 udført af personale fra Rigspolitiet, der på 
nationalt plan styrer og koordinerer politiindsatsen. Kontrollen skete i samarbejde med personale fra 
politikredsenes færdselsafdelinger og de tungvognscentre, der blev oprettet i 2013. Vejkontrollen 
med dyr under transport udføres desuden typisk i samarbejde med Fødevarestyrelsens 
Veterinærrejsehold. 
 
Kontrollen omfatter bl.a. kontrol af dyrevelfærd (dyreværnsloven, transportforordningen, 
transportbekendtgørelsen og de andre bekendtgørelser vedr. transport), og kontrollen med 
overholdelse af transportbestemmelserne udføres om muligt i forbindelse med kontrol af andre 
bestemmelser, f.eks. dyresundheds- og fødevareregler. 
 
Antallet af afholdte kontroller af dyretransporter i årene 2011-2013 fremgår af nedenstående tabel: 
Antallet af afholdte dyrekontroller 
2011 2012 2013 
891 903 674 
 
Det kan desuden oplyses, at politiets og Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller med transportmidler 
og dyr under transport indberettes årligt til Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 2 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2005. 
 
Resultatet af politiets vejkontrol i 2013 er offentliggjort i ViD7-rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 
2014”, jf. link i afsnit 3.3.2 Dyrevelfærd. 
 
 

3.3.3. Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 
 
På nulpunkt, prioriteret og basiskontrol kontrolleres der ligeledes medicin med det nye koncept, og 
der blev i 2013 fundet en regelefterlevelse på 94 %. Ikke alle regler kontrolleres herunder, da dele 
er bedre egnet til en mere dybdegående kampagnekontrol. Praktiserende dyrlæger kan også udtages 
til kontrol jf. det nye kontrolkoncept, i 2013 blev de udtaget til flere kampagner, bl.a. kontrol af 
logbøger og kontrol af smådyrs praktiserende dyrlæger. 
 

3.3.3.1. Udvalgte kampagner 
Veterinærenhederne og Veterinærrejseholdet har i 2013 gennemført 14 kampagner på det 
veterinære område. 
 

7 Videncenter for Dyrevelfærd. Et samarbejde mellem myndigheder og universiteter hvis formål er at styrke indsatsen på 
dyrevelfærdsområdet. 
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Nedenfor omtales 2 veterinærkampagner nærmere, idet yderligere en kampagne er refereret ovenfor 
i afsnit 3.3.2.2. 
 
Kontrolkampagne 2013- vandmedicinering af fravænningsgrise 
Under kampagnen gennemførte Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold uanmeldt medicinkontrol i 
51 svinebesætninger. 
 
Baggrunden for kampagnen er, at ca. 40 % af det samlede antibiotikaforbrug til svin anvendes til 
fravænningsgrise (dvs. 7-30 kg.). Fravænningsgrise medicineres ofte ved flokmedicinering, dvs. via 
foder eller vand, hvor alle dyr i et staldafsnit behandles uanset, om det enkelte dyr viser kliniske 
tegn på sygdom eller ej. Formålet med Veterinærrejseholdets kampagne var at undersøge 
regelefterlevelsen af medicinlovgivningen i forbindelse med vandmedicinering af fravænningsgrise.  
 
Dette er sket med fokus på:  
1. Følges dyrlægens anvisning for medicinanvendelse?  
2. Opfylder medicinoptegnelserne lovkravene?  
 
Herudover søgte kampagnen gennem interview at afdække, om flokmedicinering anvendes efter et 
fast mønster.  
 
Følgende blev konstateret:  
1. Det er ved 16 ud af 51 kontrolbesøg konstateret, at dyrlægens anvisning ikke følges, svarende til 
31 %,  
2. Det er ved 27 ud af 51 kontrolbesøg konstateret, at medicinoptegnelser i forbindelse med 
vandmedicinering ikke foretages eller er utilstrækkelige, svarende til 53 %.  
 
Der blev endvidere ved interviews indhentet oplysninger om procedurerne for anvendelse af 
vandmedicinering til flokbehandling. Svarene tyder på, at i mere end halvdelen af de besøgte 
besætningerne vandmedicineres efter en eller anden form for fast mønster. 
 
Fra 1. juni 2014 har Danmark indført regler om flokbehandling af svin, herunder krav om 
laboratoriediagnostik. 
 
Rapporten er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  Kontrolkampagne 2013 - 
vandmedicinering af fravænningsgrise 
  
Kontrolkampagne 2013 – smådyrspraktiserende dyrlæger 
Kampagnen havde til formål at kontrollere om smådyrspraktiserende dyrlæger overholder gældende 
regler og at opnå viden om ordinationsmønsteret i praksis. 
 
Kontrollen har således hidtil primært fokuseret på dyrlæger, der beskæftiger sig med behandling af 
produktionsdyr.  
 
Ved kampagnen konstaterede Veterinærrejseholdet, at gældende regler ikke blev overholdt hos 26 
ud af 50 kontrollerede dyrlæger. Der er hovedsagelig givet sanktioner vedrørende mangelfulde eller 
fejlagtige fakturaer og anbrud af pakninger. 
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Baggrunden for fakturakravene er at sikre, at dyrlægen vælger behandling og præparat ud fra en 
veterinærfaglig vurdering, og at en mulig fortjeneste ikke indgår i valget. Dette opnås ved, at 
dyrlægen kun må lægge et mindre gebyr på lægemiddelprisen og ved at stille krav til faktureringen, 
således at der er gennemsigtighed.  
 
For så vidt angår kravene for anbrud af pakninger er baggrunden, at lægemidler godkendes sammen 
med pakningsmaterialet, og herunder oplysninger/information på pakningen og eventuelle 
indlægssedler. I forbindelse med godkendelsen tildeles lægemidlet endvidere et entydigt 
varenummer for hver pakning og delpakning. Formålet er, at lægemidlerne distribueres i 
farmakologisk stabile pakninger, så lægemidlet kan identificeres og har de tilsigtede virkninger 
samt at slutbrugere modtager de nødvendige oplysninger. 
 
Dyrlægerne er blevet interviewet om deres antibiotikaanvendelse. Dvs. undersøgelsen bygger på 
dyrlægernes egne oplysninger. Svarene viser, at der særligt er følgende udfordringer i 
smådyrspraksis: 
 
1. Førstevalget ved rutinemæssige behandlinger som f.eks. hudbetændelser er bredspektrede 
antibiotika. 
2. Resistensundersøgelse anvendes kun i mindre grad i smådyrspraksis. 
3. Knap halvdelen af dyrlægerne vælger rutinemæssigt at anvende antibiotika ved kastration og 
sterilisation, hvor anbefalingerne2 siger, at dette ikke er indiceret. 
4. Ca. 1/5 af dyrlægerne anvender jævnligt 3. generations cephalosporinet Convenia® til kat. 
 
Vedr. punkt 1 stemmer valget af bredspektret antibiotika ikke med en restriktiv 
antibiotikaanvendelse - herunder som udgangspunkt at vælge smalspektrede antibiotika. Det skal 
dog bemærkes, at der kun er få smalspektrede lægemidler at vælge imellem. 
Vedr. punkt 2. Resistensundersøgelser er med til at sikre det rigtige antibiotikavalg. 
Vedr. punkt 3 er det en forholdsvis stor andel, der behandler forebyggende. Da der er tale om 
rutinemæssige indgreb, burde forebyggende behandling ikke være indiceret. 
Vedr. punkt 4 er det vigtigt, at dyrlægerne overvejer lægemiddelvalget. Baggrunden for valget er, at 
produktet sikrer en effektiv behandling af sår og bylder, særligt til vilde katte eller katte, som ejer 
ikke kan give tabletter til. 
 
Rapporten er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  Kontrolkampagne 2013 - 
smådyrspraktiserende dyrlæger. 
 

3.4. Plantesundhedskontrollen- og overvågningen  

3.4.1 Plantesundhedsmæssig virksomhedskontrol 
Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler 
Gennem en længere årrække har antallet af gartnerier og planteskoler, der er tilmeldt 
NaturErhvervstyrelsens obligatoriske avlskontrol oplevet et drastisk fald grundet 
konjunkturudviklingen i erhvervet mod færre, men større virksomheder. Resultatet har været en 
halvering i antallet af virksomheder, mens det tilmeldte produktionsareal til kontrol ikke har oplevet 
helt så voldsom en reduktion, da tendensen er, at de enkelte virksomheder bliver større. Siden 2011 
ser udviklingen dog ud til at være stagneret og antallet af indberettede arealer, samt kontrolbesøg i 
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2013 ligger kun lidt under 2011. Der blev i 2013 udført 1387 kontroller hos de 707 registrerede 
virksomheder. 
 
I forbindelse med avlskontrollen i 2013 blev der gjort færre fund af karantæneskadegøre i forhold til 
tidligere år, hvilket til dels kan skyldes en relativ køligere sommer, hvor symptomer ikke kommer 
til udtryk. Der blev konstateret enkelte fund af Erwinia amylovora (ildsot) og Phytophthora 
ramorum (europæisk visneskimmel), og en række andre skadegørere, der ikke må findes på planter, 
der omsættes i EU.  
 
Efter fund af Anoplophora chinensis (asiatisk citrustræbuk) i forbindelse med overvågningen i 
2011, har kontrollen fortsat været skærpet for denne skadegører under avlskontrollen i planteskoler 
og havecentre i 2013. Der er dog ikke gjort yderligere fund. 
 
Også for virussygdommen Plum pox potyvirus (blommepoxvirus, sharka) har kontrollen været 
skærpet efter tidligere fund i 2009/2010 i en planteskole. Karantæneskadegøreren er udbredt på 
stenfrugtarter af slægten Prunus (blomme, fersken mm.) i andre dele af EU (se afsnit 3.4.2.), men er 
ikke etableret i Danmark og der er stor fokus på faren for spredningen til Danmark med planter fra 
andre lande. Desværre blev der igen i 2013 fundet plum pox potyvirus i forbindelse med 
avlskontrollen i den planteskole, hvor der tidligere har været fund og udryddelsesforanstaltninger 
blev iværksat. Det vurderes, at infektionen er kommet med certificerede grundstammer fra et andet 
EU-land. 
 
Der blev i 2013 givet fem påbud i forbindelse med fund af karantæneskadegørere og seks påbud 
efter fund af andre kvalitetsforringende planteskadegørere. Der ud over var der fire tilfælde, hvor 
omsætning af formeringsmateriale kun blev tilladt som færdigvarer, som følge af fund af praktisk-
taget-fri-skadegørere og 12 leveringsforbud mod salg af planter til beskyttede zoner i EU. 
 
Ud af de fem påbud, der blev givet efter fund af karantæneskadegørere, var fordelingen: Et fund af 
Phytophthora ramorum, tre fund af Erwinia amylovora og et fund af Opogona sacchari. 
 
Avlskontrol af læggekartofler 
Avlskontrollen og virustest af basis læggekartofler har i 2013 omfattet 4.018 ha hos 85 avlere. Af 
det samlede areal i basis avlen blev 12 % kasseret og 3 % blev nedklassificeret. Avlskontrollen og 
virustest af præ-basis læggekartofler i 2013 har omfattet 217 hektar hos 10 avlere. I præbasis avlen 
blev 4 % kasseret og 4 % nedklassificeret. 
 
Afrapporteringen vedrørende specifik kontrol for karantæneskadegørere på kartofler, herunder 
kartoffelcystenematoder, kartoffelring- og brunbakteriose samt kontrol for fire arter af Epitrix er 
afrapporteret i detaljer i henhold til de specifikke direktiver, der er gældende for disse 
karantæneskadegørere på kartofler. 
 
På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside bringes hvert år detaljerede oplysninger om resultaterne af 
styrelsens kontrol med den danske læggekartoffelproduktion. Oplysningerne kan findes her: 
Resultater af kontrollen af læggekartofler i 2013. 
 
Importkontrol af planter og planteprodukter 
Der blev i 2013 kontrolleret 2.174 forsendelser. Frugt, grønt og krydderurter var de varetyper, der 
hyppigst blev importeret.  
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I 2013 var der 11 forsendelser som blev afvist ved importkontrollen. Afvisningerne er blevet 
notificeret via Kommissionens varslingsdatabase EUROPHYT. Fem af afvisningerne skyldtes 
forekomst af karantæneskadegørere. Der er ikke blevet indslæbt eller sket spredning af farlige 
planteskadegørere med importerede varer i 2013. 
 
Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM 15) 
Der var 123 godkendte danske virksomheder under ordningen i 2013. De blev alle auditeret af 
NaturErhvervstyrelsen for at fastslå, om reglerne overholdes og for at sikre, at virksomheden følger 
procedurerne beskrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. Der udførtes desuden et mindre 
antal opfølgende kontrolbesøg efter behov. I 2013 blev der konstateret en række mindre afvigelser i 
forbindelse med auditeringsbesøgene, svingende fra mangler i dokumentation for indkøbt 
varmebehandlet træ, til ajourføring af den såkaldte kvalitetshåndbog.  
 

3.4.2. Plantesundhedsmæssig overvågning  
 
Resultater og analyse af kontrollen 
NaturErhvervstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-
Kommissionen, i henhold til kravene i medfør af bl.a. rådets direktiv 2000/29/EF, rådets direktiv 
98/57/EF og rådets direktiv 80/665/EØF. Derudover indberettes fund af karantæneskadegørere i 
forbindelse med den danske plantesundhedskontrol og importkontrol. Sidstnævnte foregår via 
EUROPHYT. 
 
I 2013 har NaturErhvervstyrelsen gennemført overvågning relateret til EU- 
overvågningsprogrammer for de karantæneskadegørere, som fremgår af tabel 1: 
 
Tabel 3.4.2.1.  Dansk overvågning for karantæneskadegørere i 2013, relateret til EU-
overvågningskrav  
Organisme Antal inspicerede steder eller 

arealer 
Resultat 

Anoplophora chinensis 436 steder (inkl. hos alle 
registrerede planteskoler og 
havecentre) 

Ingen fund 

Bursaphelenchus xylophilus 24 (skove 
/risikoområder/trævirksomheder) 

Ingen fund 

Diabrotica virgifera 26 (feromonfælder ved 4 
hovedfærdelsområder) 

Ingen fund 

Dryocosmus kuriphilus 11 steder (planteskoler med 
produktion af Castanea sativa) 

Ingen fund 

Epitrix spp. Alle læggekartoffelpartier 
inspiceret efter høst i forb. med 
anden rutinekontrol. 
 
Stikprøve-syn i 242 
konsumkartoffelpartier efter høst. 

Ingen symptomer observeret 
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Globodera rostochiensis og 
Globodera pallida 

Arealer anmeldt til 
læggekartoffelavl:4565 ha. 
 
 

114 ha. inficeret med G. rost., 
heraf 24 ha. også inficeret 
med G. pallida 

Arealer med anden kartoffelavl: 
295 ha. 

44 ha. inficeret med G. 
rost.og 
15 ha inficeret med G. pallida 

Rhynchophorus ferrugineus Mindre end 10 gartnerier med 
palmeproduktion  

Ingen fund 

Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus 

3728 ha læggekartofler 
34909 ha konsum/ 
industrikartofler 
(i alt 794 prøver) 

Ingen fund 

Pseudomonas syringae pv. 
actinidae 

1 sted (én planteskole med 
produktion af prydarter af  
Actinidia planter til planting) 

Ingen fund 

Ralstonia solanacearum 3728 ha læggekartofler 
34909 ha konsum/ 
industrikartofler 
(i alt 794 prøver) 

Ingen fund 

Gibberella circinata  426 steder (alle registrerede 
planteskoler og havecentre) 

Ingen fund 

Phytophthora ramorum og 
Phyophthora kernoviae 

452 steder (inkl. hos alle 
registrerede planteskoler og 
havecentre) 

2 fund (Rhododendron) 

Pepino mosaic virus 0 steder (ingen overvågningskrav i 
2013)  

- 

Potato spindle tuber viroid - - 
 
I 2013 overvågede NaturErhvervstyrelsen derudover, som en national prioritering, for følgende 13 
karantæneskadegørere: 
  

- Agrilus planipennis 
- Anoplophora glabripennis 
- Meloidogyne chitwoodii  
- Monochamus sp.(potentielle vektorer for fyrrevednematoder)  
- Paysandisia archon 
- Rhynchophorus palmarum 
- Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  
- Synchytrium endobioticum  
- Mycosphaerella pini 
- Apple proliferation phytoplasma 
- Phytoplasma mali  
- Beet necrotic yellow vein virus 
- Plum pox virus 
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Der er i forbindelse med overvågningen i 2013 kun konstateret fund og udbrud af to 
karantæneskadegørere. Det drejer sig om to fund af europæisk visneskimmel og to fund af 
blommepoxvirus.  
 
I det følgende er der uddybende oplysninger om de situationer, hvor NaturErhvervstyrelsen har 
fundet karantæneskadegørere i forbindelse med overvågningen. 
 
Blommepoxvirus 
Overvågning for Plum pox potyvirus, blommepoxvirus, var i 2013 prioriteret i den danske 
overvågningsplan efter tidligere fund hos en planteproducent og i en frugtplantage. Resultatet af 
overvågningen i 2013 har inkluderet syn i frugtplantager, foruden i planteskoler og havecentre.  
 
Detaljerne fremgår af tabel 3.4.2.2. 
 
Tabel 3.4.2.2. Resultater af overvågning for blommepoxvirus, 2013 
Overvågningssteder Inspiceret Resultat af 

overvågningen 
Frugtplantager Inspektion og prøvetagning 

i 12 frugtplantager 
 

Fund i 1 
frugtplantage i 2 
blommesorter 

Planteskoler og havecentre 423 virksomheder inspiceret 
Prøvetagning i 12 
virksomheder 

Fund i 1 
planteskole 

  
 
Europæisk visneskimmel 
NaturErhvervstyrelsen har siden 2002 overvåget for svampene Phytophthora ramorum og P. 
kernoviae (europæisk visneskimmel). Dette sker ved 2 årlige besøg i alle virksomheder, der 
producerer Rhododendron, Viburnum og Camellia, (dvs. planteskoler og havecentre), samt på 
offentlige områder, hvor disse værtplanter findes.  
 
Antallet af fund har været gradvist faldende i Danmark siden 2007, hvor der blev gjort i alt 32 fund 
i planteskoler/havecentre. Resultatet af overvågningen i 2013 fremgår af nedenstående tabel 3.4.2.3. 
 
Tabel 3.4.2.3. Resultater af overvågning for Phytophthora ramorum og P. kernoviae, europæisk 
visneskimmel, 2013 
Overvågningssteder Inspiceret Resultat af overvågning 
Planteskoler og havecentre 423 virksomheder inspiceret. 

Prøver udtaget i 12 
virksomheder 

Fund i 2 virksomheder 
(Rhododendron) 

Parker og skove  24 lokaliteter inspiceret Ingen fund 
 
 
Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 
Via formidling om planteskadegørertrusler er det målet at sikre, at aktørerne fastholder 
opmærksomheden på ikke at indslæbe og sprede karantæneskadegørere. 
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Nye fund af blommepoxvirus i 2013 bekræfter, at der fortsat skal fokuseres på kontrol og 
overvågning for denne karantæneskadegører.   
 
Hvad angår fund af europæisk visneskimmel noteres den positive udvikling med færre og færre 
fund. Den positive udvikling tilskrives blandt andet en formodning om at de danske operatører og 
samlere har skærpet opmærksomhed på at kræve garantier fra sine leverandører, at 
rhododendronplanter er fri for europæiske visneskimmel.  
 
Der er ikke blevet iværksat nye overvågningsprocedurer i 2013, ud over hvad der allerede er nævnt 
i den nationale kontrolplan for 2009-2013. 
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4. Større aktioner for at sikre effektivitet 
 
Fødevarestyrelsen 
Det er et centralt mål for Fødevarestyrelsens kontrolaktivitet på fødevareområdet, at 
kontrolfrekvensvejledningens retningslinjer overholdes ud fra kontrollens risiko- og 
behovsorienterede koncept. Kontrolkampagner har også i 2013 været en central del af den 
risikobaserede kontrol af virksomheder. De seneste års erfaring har vist, at netop kontrolkampagner 
er effektive over for bl.a. svindel og vildledning og bidrager til at øge virksomhedernes 
regelefterlevelse. 
 
Implementering af Veterinærforlig II har været en del af årets væsentligste opgaver for 
Fødevarestyrelsen i 2013, og en række af forligets initiativer er allerede blevet gennemført. F.eks. er 
der blevet implementeret en differentieret afgiftsstruktur på antibiotika med det formål at styrke 
incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling som f.eks. forebyggende vaccination 
eller til – når antibiotikabehandling er påkrævet – at vælge de antibiotika, der er mindst kritiske, og 
som medfører den mindste risiko for resistensudvikling. 
 
Som også beskrevet i Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2012-2016) har Fødevarestyrelsen i 
december 2012 udarbejdet en ny strategi (Fødevarestyrelsens strategi 2013-20168), hvor der sættes 
fokus på tre overordnede strategiske pejlemærker, som skal præge organisationens nye måde at 
tænke og handle på.  
 
De tre pejlemærker er 

1. En markedsudviklende indsats 
2. Udsyn og åbenhed 
3. Stolte medarbejdere og synlige ledere  

 
NaturErhvervstyrelsen 
På kontrolområdet har NaturErhvervstyrelsen i 2013 brugt mange ressourcer på at udarbejde en ny 
kontrolstrategi for NaturErhvervstyrelsens kontrolarbejde. Den nye kontrolstrategi er et initiativ 
under virksomhedsstrategien Grobund 2016 for NaturErhvervstyrelsen.   
 
I kontrolstrategien er valgt seks strategiske indsatsområder, med konkrete mål for udvikling af 
kontrolprocesserne, som understøtter en høj effektivitet:  
 
- øget udbredelse og anvendelse af risikobaseret tilgang til kontrol 
- udvidet fokus på service og vejledning i relation til kontrolbesøget 
- fremme yderligere kvalitet og ensartethed i kontrolarbejdet 
- effektivisering af kontrolarbejdet 
- optimering af kontrolkæden og samarbejder udenfor kontrolområdet 
- udvikling og udbredelse af nye kontrolredskaber- og metoder.  
 
Det er NaturErhvervstyrelsens ambition, at kontrolstrategien er med til at styrke kontrollens effekt 
og effektivitet yderligere i forhold til i dag, således at kontrollen resulterer i større regelforståelse og 
regelefterlevelse på både jordbrugs- og fiskeriområdet.  

8http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Ledelsessekretariatet/FVST%
20strategi%202013-2016.pdf  
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NaturErhvervstyrelsen er i fuld gang med udmøntning og implementering af i alt 23 initiativer som 
tager sit udgangspunkt i den nye kontrolstrategi.   

 

5. Generel vurdering af det danske kontrolsystem 
De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et simpelt og overskueligt kontrolsystem. 
Der er kun få ministerier involveret og få decentrale myndigheder, og der er et godt samarbejde 
mellem dem. 
 
Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere 
kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder 
konkluderer, at kontrollen udført af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen generelt set er 
målrettet og giver den ønskede effekt.   
 
Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen har i 2013 overordnet opfyldt de kontraktmål, der var fastsat i egne planer til 
gavn for Fødevarestyrelsen og for dem, der bliver kontrolleret. 
 
Med Fødevarestyrelsens strategi 2013-2016 sættes der fokus på tre overordnede strategiske 
pejlemærker, som skal præge organisationens nye måde at tænke og handle på, således at 
Fødevarestyrelsen kan matche den omstilling, som fødevarevirksomhederne står over for – uden at 
gå på kompromis med fødevaresikkerheden: 
 
1. En markedsudviklende indsats 
2. Udsyn og åbenhed samt 
3. Stolte medarbejdere og synlige ledere.  
 
NaturErhvervstyrelsen 
NaturErhvervstyrelsen har i 2013 i høj grad opfyldt de kontrolmål, der var fastsat for de enkelte 
kontrolområder på både jordbrugs- og fiskeriområdet til gavn for NaturErhvervstyrelsen og for 
dem, der bliver kontrolleret.  
 
NaturErhvervstyrelsen arbejder dog til stadighed på, at forbedre kontrollen og i det lys skal 
NaturErhvervstyrelsens nye kontrolstrategi for 2013-2016 ses, som et eksempel på dette.   

6. Større tilføjelser til den nationale kontrolplan   
Den nationale kontrolplan (2012-2016) blev opdateret over en længere periode fra foråret 2012 – 
marts 2013. En lang række bagvedliggende procedurer, strategier, instrukser, vejledninger, 
projektplaner og resultatkontrakter er blevet opdateret eller udarbejdet samtidig med og efter 
udarbejdelsen af den nationale kontrolplan, som det bl.a. fremgår af denne årsrapport. 
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BILAG I Prøver af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer 
under restriktion ved import fra tredjelande 
 

 
 

Kontrol efter flg. lovgivning 

 
 

Fare/Produkt/Land 

 
 

Antal importer 
(heraf foder) 

 
Antal importer 

prøvetaget 
(heraf foder) 

 
Antal 

overskridelser af 
grænseværdien 

Restriktion  
Forordning 91/2013 

Pesticid- eller aflatoksinrisiko f.eks. i 
okra, jordnødder og karryblade fra 
Indien 

0     

Restriktion 
Aflatoksinforordning 1152/2009 

Aflatoksinrisiko i f.eks. jordnødder fra 
Kina, mandler fra USA samt nødder og 
figner fra Tyrkiet 

619 70 3 

Restriktion  
Japanforordning 996/2012 

Risiko for radioaktiv kontamination i 
fødevarer og foderstoffer fra Japan efter 
atomkraftulykken på Fukushimaværket 

354 
 

(16) 

19 
 

(1) 

0 

Restriktion som følge af   
Tjernobyl-ulykken 

Risiko for radioaktiv kontamination i 
visse fødevarer fra visse tredjelande 
efter atomkraftulykken på 
Tjernobylværket 

0     

Restriktion  
 Melaminforordning 1135/2009 

Soja og mælkeprodukter fra Kina med 
melaminrisiko 

94 
 

(52) 

15 
 

(10) 

0 

Restriktion  
Forordning 258/2010 

PCP-risiko i guar gummi fra Indien 148  12   

Restriktion  
Forordning 1151/2009 

Risiko for mineralsk olie i solsikkeolie 
fra Ukraine 

0     

Restriktion i 
Kommissionsafgørelse 

2011/884/EU om GMO-ris  

Ikke-EU-godkendt GMO i risprodukter 
fra Kina 

1 
 

(1) 

0   
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BILAG II Prøver af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer 
under intensiveret, offentlig kontrol ved import fra tredjelande 
 
 

Samlet 2013 Antal partier Antal laboratorieprøver Antal faldne prøver 

Vandmelon fra 
Brasilien (Salmonella) 5 0 Ikke relevant 

Nudler fra Kina 
(aluminium) 206 19 0 

Pomelo fra Kina 
(pesticider) 32 5 0 

Jordbær fra Kina 
(Norovirus og 
hepatitis A) 

94 7 1 

Teblade fra Kina 
(pesticider) 103 11 0 

Tørrede krydderier fra 
Indien (aflatoksiner) 51  6 0 

Chili fra Thailand 
(pesticider)  83 9 0 

Urter fra Thailand 
(Salmonella)* 216  20 3 

Grøntsager fra 
Thailand (Pesticider) 180  30 1 

Grøntsager fra 
Vietnam (pesticider) 1 0 Ikke relevant 

Urter fra Thailand 
(pesticider)* 216  24 0 

Frugt og grønt fra 
Egypten (pesticider) 15 2 0 

Tørrede krydderier fra 
Indonesien 

(aflatoksiner) 
6 2 0 

Jordnødder m.v. fra 
Brasilien 

(Aflatoksiner) 
2 1 0 

TOTAL 994 136 5 
*samme parti anvendes til analyse for flere parametre 
 
 
 
 

1. Kvartal 2013 Antal partier Antal laboratorieprøver Antal faldne prøver 

Vandmelon fra 
Brasilien (Salmonella) 5 0 Ikke relevant 

Nudler fra Kina 
(aluminium) 56 6 0 

Pomelo fra Kina 
(pesticider) 2 1 0 

Jordbær fra Kina 
(Norovirus og 
hepatitis A) 

31 2 0 

Teblade fra Kina 40 4 0 
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(pesticider) 
Tørrede krydderier fra 
Indien (aflatoksiner) 13  1  0 

Chili fra Thailand 
(pesticider)  22 2 0 

Urter fra Thailand 
(Salmonella) 59  5  0 

Grøntsager fra 
Thailand (Pesticider) 45  7 0 

Grøntsager fra 
Vietnam (pesticider) 1 0 Ikke relevant 

Urter fra Thailand 
(pesticider) 59  

 
10  
 

0 

TOTAL 274 38 0 

 
 

2. kvartal 2013 Antal partier Antal laboratorieprøver Antal faldne prøver 

Frugt og grønt fra 
Egypten (pesticider) 15 2 0 

Nudler fra Kina 
(aluminium) 48 4 0 

Tørrede krydderier fra 
Indonesien 

(aflatoksiner) 
2 1 0 

Jordbær fra Kina 
(Norovirus og 
hepatitis A) 

   
20 3 1 

Teblade fra Kina 
(pesticider) 13 1 0 

Tørrede krydderier fra 
Indien (aflatoksiner) 13 2 0 

Chili fra Thailand 
(pesticider)  15 2 0 

Urter fra Thailand 
(Salmonella) 63 8 2 

Grøntsager fra 
Thailand (Pesticider) 38 8 0 

Urter fra Thailand 
(pesticider) 63 7 0 

TOTAL 290 38 3 

 

3. kvartal 2013 Antal partier Antal laboratorieprøver Antal faldne prøver 

Jordnødder m.v. fra 
Brasilien 

(Aflatoksiner) 
2 1 0 

Nudler fra Kina 
(aluminium) 63 6 0 

Tørrede krydderier fra 
Indonesien 

(aflatoksiner) 
2 0 Ikke relevant 

Jordbær fra Kina 
(Norovirus og 
hepatitis A) 

18 1 0 

Teblade fra Kina 
(pesticider) 17 2 0 

 64 



Tørrede krydderier fra 
Indien (aflatoksiner) 14 2 0 

Chili fra Thailand 
(pesticider)  24 2 0 

Urter fra Thailand 
(Salmonella) 63 5 0 

Grøntsager fra 
Thailand (Pesticider) 49 7 0 

Urter fra Thailand 
(pesticider) 63 5 0 

TOTAL 252 31 0 

 

4. kvartal 2013 Antal partier Antal laboratorieprøver Antal faldne prøver 

Pomelo fra Kina 
(pesticider) 30 4 0 

Nudler fra Kina 
(aluminium) 39 3 0 

Tørrede krydderier fra 
Indonesien 

(aflatoksiner) 
2 1 0 

Jordbær fra Kina 
(Norovirus og 
hepatitis A) 

25 1 0 

Teblade fra Kina 
(pesticider) 33 4 0 

Tørrede krydderier fra 
Indien (aflatoksiner) 11 1 0 

Chili fra Thailand 
(pesticider)  22 3 0 

Urter fra Thailand 
(Salmonella) 31 2 1 

Grøntsager fra 
Thailand (Pesticider) 48 8 1 

Urter fra Thailand 
(pesticider) 31 2 0 

TOTAL 241 29 2 
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