
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Årsrapport 2017 for 
kontrol i Danmark 

I medfør af 
kontrolforordning 

882/2004 

 

 

FVST J.nr: 2019-62-
729-03819 
 
20. februar 2019 



 

 2   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2017 for kontrol til Danmark  

Indhold 

1. Sammendrag 4 

1.1 Overordnet effektivitet 4 

1.2 Data om kontrollen 5 

1.3 Udvikling i regelefterlevelse 6 

1.4 Nationale auditsystemer 7 

1.5 Resurser 7 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 7 

1.6.1 Fødevarestyrelsen 7 

1.6.2 Landbrugsstyrelsen 8 

2. Indledning 9 

3. Generelt om kontrol i 2017 10 

3.1 Generelle forhold 10 

3.1.1 Strategiske mål 10 

3.1.1.1 Fødevarestyrelsen 10 

3.1.1.2 Landbrugsstyrelsen 10 

3.1.2 Audit af myndigheder 11 

3.1.2.1 Fødevarestyrelsen 11 

3.1.2.2 Landbrugsstyrelsen 12 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 12 

3.1.3.1 Fødevarestyrelsen 12 

3.1.3.2 Landbrugsstyrelsen 12 

4. Den udførte kontrol i 2017 13 

4.1 Fødevarer 13 

4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 13 

4.1.1.1 Prøveprojekter 14 

4.1.1.2 Kontrolkampagner 15 

4.1.2 Egenkontrol 15 

4.1.3 Fødevarehygiejne 15 

4.1.3.1 Fødevarehygiejne fødevarevirksomheder 15 

4.1.3.2 Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. til og med første omsætningsled 17 

4.1.4 Mikrobiologiske forureninger 18 

4.1.5 Kødkontrol på slagterier 20 

4.1.6 Kemiske forureninger 20 

4.1.6.1 Kemiske forureninger i fødevarer 20 

4.1.6.2 Pesticidanvendelse 24 

4.1.7 Tilsætningsstoffer 25 

4.1.8 Kosttilskud og fødevarer til særlige grupper 26 

4.1.9 Mærkning generelt 26 

4.1.10 Fødevarer med beskyttede betegnelser og varestandarder 27 

4.1.10.1 Fødevarer med beskyttede betegnelser 27 

4.1.10.2 Varestandarder 27 

4.1.11 Økologimærkningsordningen 27 

4.1.11.1 Økologi i primærsektoren 27 



 

 Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2017 for kontrol i Danmark 3 

4.1.11.2 Økologi i fødevarevirksomheder 31 

4.1.12 GMO, novel foods og bestrålede fødevarer 31 

4.1.12.1 Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 31 

4.1.12.2 Novel food 31 

4.1.12.3 Bestråling 31 

4.1.13 Import og samhandel af fødevarer og foder 31 

4.1.13.1 Animalske produkter 32 

4.1.13.2 Ikke-animalske produkter 32 

4.1.14 Eksport af fødevarer 32 

4.1.15 Rapid Alert for Food and Feed 32 

4.1.16 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 32 

4.1.16.1 Sporbarhed 32 

4.1.16.2 Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 33 

4.2 Foder 33 

4.2.1 Fodervirksomheder generelt 33 

4.2.1.1 Kontrolkampagner 34 

4.2.1.2 Analyseresultater af udtagne prøver 35 

4.2.2 Kontrol med foder på landbrug 36 

4.2.2.1 Kontrol af kvalitetsstyring på HACCP-landbrug 37 

4.2.2.2 Analyseresultater 37 

4.2.3 Audit på foderlægemiddel/virksomhed 37 

4.3 Veterinærområdet 38 

4.3.1 Veterinære virksomheder generelt 38 

4.3.1.1 Kontrolkampagner 39 

4.3.2 Dyresundhed 39 

4.3.2.1 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder 39 

4.3.2.2 Animalske biprodukter (ABP) 39 

4.3.2.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 40 

4.3.3 Dyrevelfærd 41 

4.3.4 Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 46 

4.3.4.1 Restkoncentrationer af forbudte stoffer, veterinærmedicin eller miljøforureninger i dyr 

og animalske produkter 46 

4.3.4.2 Antibiotika 47 

4.4 Plantesundhedskontrollen og overvågning 49 

4.4.1 Plantesundhedsmæssig overvågning 50 

5. Større aktioner for at sikre effektivitet 53 

5.1 Fødevarestyrelsen 53 

5.2 Landbrugsstyrelsen 53 

6. Generel vurdering af det danske kontrolsystem 54 

6.1 Fødevarestyrelsen 54 

6.2 Landbrugsstyrelsen 54 

7. Større tilføjelser til den nationale kontrolplan 55 

 

 

 



 

 4   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2017 for kontrol til Danmark  

1. Sammendrag 

1.1 Overordnet effektivitet 
De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et forholdsvist enkelt 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 kontrolmyndighe-

der konkluderer, at kontrollen generelt set er målrettet og har effekt. 

 

Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2017 nået de mål, som var fastsat i resultat-

kontrakterne og egne planer. 

 

Følgende kan fremhæves: 

 

Fødevarekontrol 

Højere regelefterlevelse 

I 2017 måtte andelen af fødevarevirksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af de 

seneste 4 kontrolrapporter ikke overstige 0,8 %. Andelen lå på 0,6 %. 

 

Effektiv fødevarekontrol 

I 2017 blev målet om at nå 100 pct. af de planlagte kontrolbesøg opfyldt.  

 

Veterinærkontrol 

Fødevarestyrelsen arbejdede videre med at implementere indsatserne i Veterinærforlig 2, som 

blev forlænget til udgangen af 2017. 

 

Dyrevelfærd  

I 2017 blev dyrevelfærdsmærket lanceret og har været en stor succes med allerede flotte mar-

kedsandele. Der var ved udgangen af 2017 190 besætninger, der producerede til Dyrevel-

færdsmærkets 3 niveauer. 

 

Begrænsning af resistens 

I 2017 blev der anvendt 75.507 kg aktivt stof til svin. Dette er 1,1 pct. lavere end målsætningens 

pejlemærke for perioden. For alle andre produktionsdyr blev der anvendt 97.305 kg aktivt stof, 

hvilket er 2,3 pct. lavere end målsætningens pejlemærke for perioden. 

 

Jordbrug- og fiskerikontrol 

NaturErhvervstyrelsen skiftede navn pr. 1. februar 2017 til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skiftede herefter igen navn til Landbrugsstyrelsen 7. august 

2017. I nærværende rapport vil styrelsen refereres til som Landbrugsstyrelsen. Navneskiftet 

skete som konsekvens af, at fiskeriområdet blev flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til 

Udenrigsministeriet. 

 

Som led i Finansministeriets plan ”Bedre Balance” afsluttede Landbrugsstyrelsen i 2017 udflyt-

ningen fra København til Augustenborg og Tønder. Søjlen ”Kunder & Kommunikation”, der va-

retager sagsbehandling og administration kontrol, er således nu placeret på disse adresser. 

Kun få medarbejdere takkede ja til at flytte med, og en væsentlig opgave i styrelsens afdelinger 
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i Tønder og Augustenborg har således været oplæring af nye medarbejdere. De regionale af-

delinger, som er ansvarlige for den fysiske kontrol, har ikke været omfattet af denne udflytning. 

 

Året 2017 har været præget af, at et forøget antal landmænd har ønsket at omlægge driften 

fra konventionel til økologisk drift. Dette medførte et forøget antal kontrolbesøg, hvilket afspej-

les i afsnit 1.2. 

 

Landbrugsstyrelsen igangsatte i 2017 en ambitiøs virksomhedsstrategi: ”Nemt, enkelt og til ti-

den”. Gennem strategien vil Landbrugsstyrelsen arbejde målrettet med, at effektivisere styrel-

sens arbejde og reducere sagsbehandlingstider gennem en række tiltag. Afsnit 3.1.1 uddyber 

Landbrugsstyrelsens strategiske arbejde. 

 

1.2 Data om kontrollen 
I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg i de fleste sektorer. 

 

Virksomheds-

gruppe - regelom-

råde 

Kontrol 

2013 2014 2015 2016 2017 

Landbrugsstyrel-

sen 

 

     

Pesticidkontrol Kontrolbesøg, 

Landbrug 
686 665 700 760 670 

Økologi Kontrolbesøg, 

landbrug 
2.430 2.614 2.773 3.461 3.763 

Foder - hygiejne-

kontrol 

Tilsyn på Landbrug 
600 666 545 507 399 

Mærkning og regi-

streringskontrol 

Kontrolbesøg, 

Landbrug 
  934 (+19)1 829 (+19)1 824 

Fiskeristyrelsen       

Fiskevirksomheder 

– hygiejnekontrol 

Landings- og opkø-

berkontrol 
3.817 3.034 3.074 3.231 3.071 

Fødevarestyrel-

sen 

 
     

Fodervirksomheder Antal kontrolbesøg 

i alt 
704 847 981 993 920 

Fødevarevirksom-

heder - Fødevare-

regler 

Antal kontrolbesøg 

i alt 75.605 75.308 75.494 76.808 62.9732 

 Ordinære kontrol-

besøg 
51.511 50.424 50.442 50.804 50.552 

 Øvrige kontrolbe-

søg fx opfølgende 

kontrolbesøg og 

anden kontrol 

24.494 24.884 25.072 26.004 12.4212 

Veterinære virk-

somheder 

Antal kontrolbesøg 

i alt 
- 3.117 3.462 3.692 4.621 

 Ordinær kontrolbe-

søg (nulpunktskon-

trol, prioriteret kon-

trol og kampagner) 

- 2.251 2.542 2.372 2.615 

 Frekvenskontroller - 866 920 1.320 2.006 

Tabel 1.1: Antal kontrolbesøg i de fleste sektorer 
1 De 19 er uregistrerede besætninger 
2 Antallet for 2017 er opgjort uden de ca. 13.000 daglige kødkontroller til forskel for de andre år 
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1.3 Udvikling i regelefterlevelse 
I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af kontrolresultater i forskellige sektorer i 

forhold til kontrollerede temaer eller lovgivningsområder kontrolleret af Fødevarestyrelsen. På 

de enkelte kontrolbesøg kontrolleres normalt flere lovgivningsområder, så der er flere kontrolre-

sultater pr kontrolbesøg på den enkelte virksomhed. 

 

Virksomheds-

gruppe  

Kontrolresultat 
2013 2014 20152 2016 2017 

Fodervirksomhe-

der – ud fra kon-

trollerede lovgiv-

ningsområder1  

Ingen anmærknin-

ger 
 79,8 84,0 84,1 86 

 Indskærpelse   19,0 13,5 12 11 

 Påbud eller forbud  0,3 0,3 1 1 

 Bødeforelæg, poli-

tianmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

 1,0 2,2 5 2 

Fødevarevirksom-

heder – ud fra 

kontrollerede lov-

givningsområder 

Ingen anmærknin-

ger 
95,5 95,7 95,8 95,7 95,6 

 Indskærpelse  3,9 3,8 3,5 3,6 3,7 

 Påbud eller forbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Bødeforelæg, poli-

tianmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

Tabel 1.2: Procentvis fordeling af kontrolresultater i forskellige sektorer i forhold til kontrollerede temaer 

eller lovgivningsområder 

1Inkl. administrative kontroller efter anmærkninger på analyseattester 

2Data for fodervirksomheder er ændret i forhold til 2014 årsrapporten på grund af ny opgørelsesmetode 

 

For så vidt angår dyrevelfærdskontrollen fremgår af nedenstående tabel den procentvise forde-

ling af besætninger med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud, 

blev meldt til politiet. 

 

Besætninger 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvæg 15 12 17 12 19 

Svin 41 27 36 31 44 

Pelsdyr 19 20 11 10 16 

Slagtekyllinger 24 23 23 18 12 

Tabel 1.3: Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, på-

bud eller politianmeldelse som følge af manglende overholdelse af bestemmel-

serne 
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1.4 Nationale auditsystemer 
Fødevarestyrelsens Interne Audit, gennemførte i 2017 følgende 3 audits:  

 Kontrol med mælkeproduktion 

 Kontrol med fødevarekontaktmaterialer 

 Beredskab - Foder og Fødevarer 

 

Resultaterne fra alle tre auditeringer viser, at Fødevarestyrelsen generelt lever op til kravene i 

Kontrolforordningen.  Der er i alle auditeringer fundet områder, hvor Intern Audit har anbefa-

let, at kontrollen kan forbedres og udvikles.  

 

Landbrugsstyrelsens Intern Revision har i 2017 gennemført audit på kontrolaktiviteter hos pri-

mærproducenter i forbindelse med foder- og fødevarehygiejne samt mærkning og registrering 

af dyr. Resultaterne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.2. 

 

Danmarks nationale auditsystem blev auditeret af EU -kommissionen i 2016. Rapporten blev 

offentliggjort i 2017. Den kan ses på EU- kommissionens hjemmeside.  

 

1.5 Resurser 
  

2013 2014 2015 2016 2017 

Fødevarestyrelsen 1.600 1.570 1.544 1.492 1.460 

Landbrugsstyrel-

sen 
Ca. 1.100 1.138 1.194 1.212 1.289 

Tabel 1.4: Antal årsværk pr. 31 december i årene 2013-2017 

 

 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes 
regelefterlevelse 

 

1.6.1 Fødevarestyrelsen 

I 2017 trådte det nye kontrolkoncept i kraft på fødevareområdet, som blev besluttet i forbin-

delse med fødevareforlig 3. 

 

I forbindelse med Fødevareforlig 3 blev det besluttet, at Fødevarestyrelsen skal sætte særligt 

ind overfor brodne kar, der gentagne gange overtræder reglerne. Arbejdet med de brodne bli-

ver koordineret af en tværgående gruppe, der har udarbejdet diverse værktøjer og retningslin-

jer, og de enkelte enheder har forestået en mere fokuseret kontrol over for de brodne kar.  

 

I regi af Fødevareforlig 3 har der været fokus på at øge de tilsynsførendes viden om kemi, så 

de bedre kan vejlede virksomhederne og kontrollere om reglerne overholdes. Fokus har fx 

været på kemiske forureninger, fødevarekontaktmaterialer, pesticider og tilsætningsstoffer, 

hvor der er afholdt kurser for de tilsynsførende og udarbejdet/opdateret vejledningsmateriale 

til gavn for både tilsynsførende og virksomheder.  

 

Som optakt til arbejdet med nyt fødevareforlig (Fødevareforlig 4) er der i 2017 gennemført en 

proces med tidlig interessentinddragelse, hvor repræsentanter fra ca. 25 organisationer, virk-

somheder, universiteter og myndigheder har deltaget i to workshops om fremtidens fødevare-

mæssige udfordringer og bud på løsninger. 

 

På veterinærområdet fortsatte Fødevarestyrelsen implementeringen af indsatserne i Veteri-

nærforlig 2, som blev forlænget til udgangen af 2017. I december 2017 blev der med afsæt i 

en række ekspertanbefalinger indgået en aftale om et nyt veterinærforlig med fokus på bl.a. 

antibiotikaresistens og det veterinære beredskab. 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3824
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Der henvises derudover til Fødevarestyrelsens generelle årsrapport for 2017, som kan findes 

her. 

 

Kontrolhandlingsplanen: 

I efteråret 2017 blev Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi vedtaget, som skal 

fremtidssikre en effektiv, fleksibel og troværdig kontrol. I forbindelse med den har Fødevare-

styrelsen lavet en kontrolhandlingsplan, som indeholder 16 projekter, der bl.a. har til formål at 

forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse. Disse projekter forventes imple-

menteret henover de kommende år. 

 

1.6.2 Landbrugsstyrelsen 

Nemt, Enkelt og til Tiden 

I 2017 iværksatte Landbrugsstyrelsen et omfattende arbejde med henblik på at forbedre kon-

trol og sikre regelefterlevelse. Arbejdet blev iværksat i under strategien ”Nemt, enkelt og til ti-

den”. 

Strategien vil frem mod 2022 iværksatte en lang række initiativer, hvoraf følgende aktioner for 

forbedring af kontrol og regelefterlevelse fremhæves: 

- Kontrolhandlingsplanen 

- Implementering af LEAN 

- Automatisering af økologisk arealtilskud (Målsætning: 80 % automatisering) 

- En ny kundeportal 

- Bedre datagrundlag for Fysisk Jordbrugskontrol 

- Udbredelse af Business Intelligence  

Strategien kan læses her. 

Der henvises derudover til Landbrugsstyrelsens generelle årsrapport for 2017, som kan fin-

des her. 

 

Kontrolhandlingsplanen:  

I efteråret 2017 blev Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi vedtaget, som skal 

fremtidssikre en effektiv, fleksibel og troværdig kontrol. På den baggrund har Landbrugsstyrel-

sen udarbejdet en kontrolhandlingsplan, der bl.a. har til formål at forbedre kontrollen og virk-

somhedernes regelefterlevelse. Kontrolhandlingsplanen indeholder i alt 12 projekter, som for-

ventes implementeret henover de kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Oekonomi/FVST_aarsrapport_2017.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Landbrugsstyrelsen_AArsrapport_2017.pdf
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2. Indledning 

Årsrapport 2017 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder re-

sultater og analyse af kontrollen inden for områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, dyre-

sundhed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført i medfør af Danmarks flerårige, natio-

nale kontrolplan 2017-2021 og efterfølgende planer m.v. Årsrapporten gennemgår også tiltag, 

der skal effektivisere kontrollen.  

 

Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen 

og Lægemiddelstyrelsen.  

 

Rapporten udarbejdes i henhold til artikel 44 i kontrolforordningen, der bestemmer, at med-

lemslandene hvert år skal udarbejde en rapport over kontrollen i det foregående år, og rap-

porten skal forelægges for EU-Kommissionen. Rapporten skal indeholde resultater af kontrol-

len 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 rapporter, 

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. Aktionerne skal ses som et supplement til alle de lø-

bende og særlige aktioner, som er nævnt i den nationale kontrolplan 2017-2021.  

 

  



 

 10   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2017 for kontrol til Danmark  

3. Generelt om kontrol i 2017 

3.1 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 føde-

varesikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og dyresundhed.  

Fødevareministeriet har ansvar for hovedparten af dén kontrol. Herunder hører de to kontrol-

myndigheder: Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. De udfører den største del af den 

kontrol, som Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2017-2021) omfatter, idet Fødevaresty-

relsen står for den største del.  

Som beskrevet i ovennævnte kontrolplan er følgende danske myndigheder også involveret i 

den offentlige kontrol: 

 

 Fiskeristyrelsen (Udenrigsministeriet) 

 Miljøstyrelsen (Miljø- og Fødevareministeriet) 

 Lægemiddelstyrelsen (Sundheds- og Ældreministeriet) 

 SKAT (Skatteministeriet) 

 Politiet (Justitsministeriet) 

 Trafikstyrelsen (Transportministeriet) 

 

3.1.1 Strategiske mål 

 

3.1.1.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsens mission er, at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.  

Fødevarestyrelsens arbejde er en succes, når vi opnår følgende delvisioner:  

 Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden  

 Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd  

 Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer  

 

Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker i 2017-2020 er: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn, åbenhed og innovation 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

 

Fødevarestyrelsen arbejder i tråd med ’Den fælles kontrolstrategi’1 på 10 indsatsområder, hvor 

følgende fremhæves: 

 Bygger på en forøget anvendelse af data til bl.a. risikobaseret kontrol 

 Bedre brug og bearbejdning af data 

 Kendskab til virksomhederne 

 Kompetenceudvikling af tilsynsførende 

 

3.1.1.2 Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsens mission er at udmønte regeringens politik ved at skabe værdi for land-

brugserhvervet på et bæredygtigt grundlag. 

 

Landbrugsstyrelsens vision er at skabe rammerne for, at dansk landbrug kan være blandt Euro-

pas mest konkurrencedygtige. 

 

                                                           
1 Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrateg blev vedtaget i efteråret 2017 
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Landbrugsstyrelsen arbejder under strategierne ’Nemt enkelt og til tiden’ og ’Den fælles kon-

trolstrategi’. Strategien ’Nemt enkelt og til tiden’ fokuserer på fire strategiske indsatsområder: 

 Fremsynet erhvervspolitik 

 Kundeservice i top 

 Effektiv forvaltning af høj kvalitet  

 Digitalisering i centrum 

 

Landbrugsstyrelsen arbejder dertil i tråd med ’Den fælles kontrolstrategi’ på 10 indsatsområ-

der, hvor følgende fremhæves: 

 Bygger på en forøget anvendelse af data til bl.a. risikobaseret kontrol. 

 Bedre kommunikation til landbrugere 

 Mere evaluering og forsøg med effektmålinger 

 Gennemskuelige betalingsprincipper 

 

3.1.2 Audit af myndigheder 

 

3.1.2.1 Fødevarestyrelsen 

Intern Audit er placeret i International Handel og består af 1 leder, 2 faste medarbejdere samt 

6 auditorer, der udlånes fra kontrolenheder og kødkontrol. 

Lederen af Intern Audit refererer funktionsmæssigt til en vicedirektør og administrativt til che-

fen for International Handel.  

 

Direktionen har godkendt enhedens kommissorium og et flerårigt risikobaseret auditprogram. 

Lederen af Intern Audit fremlægger sager til orientering og/eller beslutning for Direktionen.  

Direktionen har udpeget en følgegruppe med henblik på at sikre kommunikation og høring 

mellem enheden og de faglige områder. Følgegruppen er sammensat af 1 chef fra kødkontrol-

len, 1 chef fra veterinærområdet, 1 chef fra fødevareområdet samt en repræsentant fra Kontrol 

og Data.  

 

I 2017 er gennemført følgende 3 audits:  

 Kontrol med mælkeproduktion 

 Kontrol med fødevarekontaktmaterialer 

 Beredskab - Foder og Fødevarer 

 

Der udarbejdes en rapport for de gennemførte audits. Hver rapport indeholder en række anbe-

falinger til forbedring af kontrolsystemet og kontrollen.  

Intern Audits rapporter er tilgængelige på Fødevarestyrelsens intranet.  

Der er i alle auditeringer fundet områder, hvor Intern Audit har anbefalet, at kontrollen kan for-

bedres og udvikles, eksempelvis ved øget fokus på, at procedurer for kontrollen er opdaterede 

og let tilgængelige. Der er endvidere rapporteret, at gennemført handleplan har haft effekt, og 

der er også fundet eksempler på god praksis.  

 

I forbindelse med den enkelte audit nedsætter Fødevarestyrelsen en arbejdsgruppe, som gen-

nemfører en årsagsanalyse og udarbejder handleplaner.  

Intern Audit medvirker ikke ved udarbejdelse af handleplanerne, men vurderer om de indehol-

der relevante punkter, og om de umiddelbart vil være i stand til at imødekomme anbefalin-

gerne. Handleplanerne forelægges for direktionen. Intern Audit indhenter halvårligt en status 

for arbejdet med handleplanerne og forelægger resultatet for direktionen. Det er Intern Audits 

vurdering, at Fødevarestyrelsen arbejder målrettet med handleplanerne og dermed løbende 

udvikler kontrolsystemet. 
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3.1.2.2 Landbrugsstyrelsen 

Intern Revision i Landbrugsstyrelsen udfører audit af de kontrolområder i Landbrugsstyrelsen, 

der er omfattet af forordning 882/2004. 

Intern Revision er en selvstændig enhed i Landbrugsstyrelsen med direkte reference og rappor-

tering til direktøren. Enheden udfører sine opgaver med udgangspunkt i en instruks udstedt af 

direktøren, der bemyndiger enheden til at udføre sine opgaver. Enheden udfører auditeringen 

med udgangspunkt i et 4-årigt auditprogram, der ajourføres hvert år. 

 

I 2017 har enheden gennemført audit af Landbrugsstyrelsens kontrol hos primærproducenterne 

i forbindelse med kontrollen med foder- og fødevarehygiejne samt mærkning og registrering af 

dyr. Intern Revision vurderede ved auditeringen generelt, at kontrollen er gennemført i praksis i 

overensstemmelse med gældende regler, og at kontrollen er egnet til at nå målene om fødeva-

resikkerhed. Auditeringen viste også, at der gennemføres hensigtsmæssig central styring og 

koordinering af kontrolgennemførelsen med regelmæssig overvågning af målopfyldelse og kon-

trolproces, løbende vedligehold af kontrolinstrukser og –aftaler, samt supervision og kompeten-

ceudvikling af kontrollørerne. 

 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 

 

3.1.3.1 Fødevarestyrelsen 

Samlet set vurderer Fødevarestyrelsen, at der har været en relativ høj regelefterlevelse, men 

der er også plads til forbedringer på flere områder.  

 

3.1.3.2 Landbrugsstyrelsen 

Samlet set vurderer Landbrugsstyrelsen, at årets resultat er tilfredsstillende. Landbrugsstyrel-

sen konstaterer en høj grad af regelefterlevelse hos virksomheder. 
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4. Den udførte kontrol i 2017 

I det følgende analyseres kontrollen i 2017 med fødevarer, foder, dyre-

velfærd og dyresundhed, som primært foretages af Fødevarestyrelsen. 

Under de konkrete områder beskrives dog også andre myndigheders 

kontrol, som f.eks. Fiskeristyrelsens hygiejnekontrol af fisk og muslin-

ger og Landbrugsstyrelsen økologikontrol i primærproduktionen. 

4.1 Fødevarer 

Kontrollen på fødevareområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor 

kontrol og vejledning har til formål at få så mange kontrolobjekter som muligt til at forstå og følge 

reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. Fødevarestyrelsens 

kontrolindsatser på fødevareområdet består af: Basiskontrol, prioriteret kontrol og kampagne-

kontrol2. 

 

4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 

I dette afsnit analyseres de samlede kontrolresultater for fødevarevirksomheder, dvs. for alle 

kontrolområder. Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg gennemført i en-

gros- og detailvirksomheder. Dertil kommer ca. 13.000 daglige kontroller i kødkontrollen.  

  

2015 2016 2017 

Ordinær kontrol (ekskl. prioriteret) 44.273 44.772 37.229 

Prioriteret kontrol 6.148 6.035 13.323 

Opfølgning på anmærkninger 8.115 8.409 8.803 

Øvrige kontroller (ekstra og anden) 3.527 4.145 3.618 

Tabel 4.1: Antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder i pe-

rioden 2015-2017 

 

I 2017 blev Fødevareforlig 3’s kontrolkoncept implementeret. Det indebærer bl.a. flere priorite-

rede kontroller og færre basiskontroller i forhold til tidligere – som skemaet også viser.  

Fra 2017 var målet at udføre 13.300 prioriterede kontroller årligt, og med 13.323 udførte er 

målet nået. 

 

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 og som samlet statistik, der også findes som Excel- og XML-fi-

ler. Det betyder, at offentligheden løbende kan følge udviklingen i fordelingen af smiley’er.  

Under ”Statistik og data” kan man bl.a. finde oplysninger om smiley-fordelingen og andel elite-

virksomheder. Nedenfor vises smileyfordelingen i detail på landsplan for årene 2015-2017. 

 

 

 

 

                                                           
2 Kontrolindsatserne på fødevareområdet i 2017 er beskrevet i Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområ-

det - 2017 

http://www.findsmiley.dk/
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Kontrolresultat 2015 2016 2017 

1 85,0 84,0 83,8 

2 12,6 12,9 13,2 

3 0,5 0,6 0,6 

4 2,0 2,5 2,5 

Tabel 4.2: Procentvis fordeling af smiley’er hos detailvirksomheder i perioden 2015-

2017 

 

Den procentvise fordeling mellem de 4 smiley’er ligger forholdsvist konstant fra år til år. 

En virksomhed med en kontrolfrekvens 0,5 eller derover opnår elitestatus, hvis den får fire re-

sultat 1 i træk, og alle kontroller inden for det sidste år er uden anmærkninger.  

Andelen af elitevirksomheder varierer mellem branchegrupperne og er vist i skemaet herunder. 

Andelen er beregnet af de virksomheder, som har mulighed for at blive elite (kontrolfrekvens 

mindst 0,5). 

  

Kan blive elite Er elite Andel elite [%] 

Detail 41.284 23.566 57,1 

Engros uden behandling 3.403 1575 46,3 

Engros med behandling 2.218 1.315 59,3 

Primærproducenter 978 431 44,1 

Tabel 4.3: Elitevirksomheder i 2017 fordelt på branchekoder, opgjort per. 28. maj 2018. 

 

De enkelte kontrolresultater 

Ved et kontrolbesøg kontrolleres normalt flere lovgivningsområder, og der kan gives flere delre-

sultater inden for et kontrolleret lovgivningsområde. Det dårligste resultat symboliseres i  

smiley´en i detail.  

I nedenstående tabel vises fordelingen af de enkelte delresultater for detail- og engrosvirksom-

heder: 

 

Kontrolresultater 2013* 2014* 2015 2016 2017** 

Ingen anmærknin-

ger 
95,5 95,7 95,8 95,7 95,6 

Indskærpelse  3,9 3,8 3,5 3,6 3,7 

Påbud eller forbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bødeforelæg, poli-

tianmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

 100 100 100 100 100 

Tabel 4.4: Procentvis fordeling af kontrolresultater fordelt efter sanktion i perioden 

2013-2017 

Note: *Summen afviger med 0,1 % på grund af afrunding af tallene 

** For 2017 indgår primærproducenter. 

 

4.1.1.1 Prøveprojekter 

Resultater fra mikrobiologiske og kemiske prøveprojekter findes under de relevante links på fø-

devarestyrelsens hjemmeside3. 

 

                                                           
3 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
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4.1.1.2 Kontrolkampagner 

I 2017 blev der gennemført 11 kontrolkampagner på fødevareområdet4: 

 OPSON VI 

 Kontrol af kosttilskud til spædbørn og gravide 

 Håndtering af buffet i weekender 

 Sporbarhedskampagne 

 Oplysning om allergener 

 Varmebehandling af fødevarer 

 Styring af listeria i fiskevirksomheder 

 Eksport af fødevarer 

 Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder 

 Håndtering af østersøfisk – dioxin 

 Egenkontrol med fokus på pesticidrester 

 

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder. 

 

4.1.2 Egenkontrol 

Virksomhederne får løbende deres egenkontrol kontrolleret under kontrolbesøg. Der er ikke 

foretaget særskilte opgørelser. I 2017 har der været en kontrolkampagne om egenkontrol med 

fokus på pesticider. I forbindelse med denne kampagne blev der udført 106 kontrolbesøg og 

udtaget 40 fødevareprøver til pesticidanalyse. Importørernes egenkontrol skal tage højde for 

eventuelle pesticidrester, og de skal sikre overholdelse af EU’s grænseværdier for pesticidre-

ster i fødevarer. På baggrund af resultaterne i kampagnen bør såvel importørerne som Føde-

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

cerealier og vin. 

 

4.1.3 Fødevarehygiejne 

 

4.1.3.1 Fødevarehygiejne fødevarevirksomheder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist fødevarehygiejnen under kontrolbesøg på fødeva-

revirksomheder og ved at tage og analysere prøver. 

 

Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år kontrolkampagner på fødevarehygiejneområdet. I 

2017 er der gennemført i alt fire kampagner. 

 

Håndtering af buffet i weekender 

Fødevarestyrelsen har erfaret, at mange restauranter og caféer udvider både sortiment og om-

fang af deres buffeter i weekenderne. Samtidig har tidligere kampagner vist, at virksomhe-

derne er mere udfordret med at efterleve reglerne inden for håndtering af fødevarer, når der er 

øget travlhed i køkkenet. Fokus i denne kampagne har derfor været at undersøge, om virk-

somhederne kan håndtere de udvidede aktiviteter på en forsvarlig måde. Kontrollen er søgt 

gennemført på tidspunkter, hvor der formodes øget travlhed, både i virksomheder med og 

uden buffetaktiviteter. 

 

Kampagnen viste, at virksomhederne overordnet er rustet til at håndterer buffetanretning også 

ved øget travlhed i bl.a. weekenderne. Regelefterlevelsen for buffethåndtering var på hhv. 95 

% for ”håndtering af fødevarer” og 94 % for ”egenkontrol”. Virksomhederne har godt styr på 

                                                           
4 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampag-

ner_2017.aspx 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagner_2017.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagner_2017.aspx
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selve buffeten i restauranten, men de bliver udfordret på vigtige hygiejneforhold i produktionslo-

kalet – særligt på de spidsbelastningstidspunkter, hvor kampagnen er søgt gennemført. Her vi-

ste kampagnen en regelefterlevelse på kun 73 % inden for lovgivningsområdet ”håndtering af 

fødevarer”. Resultaterne vil indgå i Fødevarestyrelsens fremtidige hygiejneindsats i restauranter 

og caféer. 

 

Varmebehandling af fødevarer 

Når fødevarer varmebehandles, er det afgørende for fødevaresikkerheden, at varmebehandlin-

gen er tilstrækkelig. Mange virksomheder har ønske om at bruge alternative varmebehandlings-

metoder, hvor der varmebehandles til en lavere temperatur end 75 °C, begrundet i bedre spise- 

og ernæringskvalitet.  

 

Formålet med denne kampagne var både at kontrollere og vejlede fødevarevirksomheder om 

varmebehandling og indsamle information om virksomhedernes nuværende praksis, samt de-

res ønsker og planer for at udnytte muligheden for alternativ opvarmning fremadrettet.  

 

Kampagnen viste, at der var en høj regelefterlevelse vedr. varmebehandling på hhv. 97 % for 

”Hygiejne - håndtering af fødevarer” og 96 % for ”Egenkontrol”. Der blev udført kontrol i 487 

virksomheder, hvor der med indskærpelser blev sanktioneret 12 gange indenfor ”hygiejne – 

håndtering af fødevarer” og 16 gange indenfor ”egenkontrol”. Dertil er der givet en administrativ 

bøde på ”Egenkontrol”. Kampagnen viste også, at en del virksomheder anvender alternative 

varmebehandlingsmetoder. Og at der er interesse for et gratis og brugervenligt IT værktøj til at 

vurdere, om en ønsket temperatur giver et sikkert produkt i den konkrete proces.  

 

Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder 

Skadedyr i fødevarevirksomheder har stor betydning for fødevaresikkerheden, da skadedyr kan 

forurene fødevarerne f.eks. med ekskrementer. Fødevarestyrelsen har de seneste år haft en 

del sager, hvor fødevarer som følge af kontaminering fra skadedyr eller risiko herfor er blevet 

vurderet farlige. Virksomhederne har ofte store økonomiske tab. 

 

Fødevarestyrelsen ønskede med denne kampagne at øge virksomhedernes fokus på skadedyr 

ved både at kontrollere og vejlede om skadedyrssikring, -bekæmpelse og – overvågning. Der 

blev udført 1158 kontrolbesøg. 

 

Kampagnen viste, at fødevarevirksomhederne generelt havde godt styr på skadedyrssikring 

samt overvågning og bekæmpelse af skadedyr. Det ses med en regelefterlevelse på ca. 97 %. 

Der blev givet 31 sanktioner, der omfattede fund af skadedyr i virksomhederne, manglende ska-

dedyrssikring eller opbevaring af fødevarer i lokaler, der ikke var skadedyrssikrede. I ca. ¼ af 

alle kontrollerne vejledte Fødevarestyrelsen virksomhederne og/eller konstaterede bagatelag-

tige overtrædelser. Disse forhold omfattede bl.a. manglende ryddelighed af udenoms-arealer, 

huller i vægge og åbne døre/porte til det fri – hvor der ikke samtidig blev konstateret skadedyr. 

Resultatet indikerer, at der fortsat er behov for, at fødevarevirksomhederne er opmærksomme 

på at sikre virksomhederne mod indtrængen af skadedyr. 

 

Skadedyrssikring i fodervirksomheder med oplagring 

Foder skal oplagres, så det sikres mod påvirkning fra skadedyr, da tilstedeværelsen af skade-

dyr kan medføre, at foderets kvalitet forringes eller i værste fald, at fodersikkerheden bringes i 

fare. Kontrol på foderlagre har tidligere vist, at en del virksomheder har udfordringer i forhold til 

forebyggelse mod og håndtering af skadedyr, og at nogle gennem flere år har forsømt at vedli-

geholde lagerbygninger tilstrækkeligt. Mange virksomheder benytter autoriserede skadedyrsfir-

maer til deres skadedyrskontrol, men det er ikke alle, der følger tilstrækkeligt op på firmaernes 

observationer og anbefalinger. 
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Formålet med kampagnen var, hvor nødvendigt, at vejlede virksomhederne om regler for 

skadedyrssikring, og at kontrollerer virksomhedernes system for skadedyrssikring. 

 

Kampagnen viste, at de kontrollerede fodervirksomheder generelt havde godt styr på procedu-

rer/programmer for skadedyrssikring og bekæmpelse af skadedyr. Der blev gennemført kon-

trol hos 30 virksomheder, heraf blev der hos otte virksomheder fundet et eller flere forhold 

vedr. manglende eller utilstrækkelig skadedyrssikring. Det skyldtes primært, at porte, døre og 

indgange til blæsekanaler ikke sluttede tæt. Hos en af de otte virksomheder blev der givet et 

bødeforlæg. Fødevarestyrelsen vil følge op med et prioriteret kontrolbesøg hos de virksomhe-

der, der fik konstateret overtrædelser. 

 

4.1.3.2 Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. til og med første 

omsætningsled 

Fiskeristyrelsen udfører som udgangspunkt hygiejnekontrol af fisk, muslinger og fartøjer samti-

dig med, at der foretages fiskerikontrol. Hygiejnekontrollen er således inkorporeret i den sam-

lede kontrol. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Fiskeristyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2017” findes på styrelsens hjemmeside5.  

 

Kontrolbesøg Antal/Mængde i 

kg 
2013 2014 2015 2016 2017 

Landingskontrol  Antal kontrolbesøg  1.631 1.760 1.915 1.819 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
 19.365.337 25.150.627 20.567.745 23.861.234 

Opkøberkontrol Antal kontrolbesøg  940 857 899 862 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
 10.186.520 8.515.196 12.707.261 13.628.228 

Kontrol til søs Antal kontrolbesøg  463 457 417 390 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
 690.421 1.864.389 568.637 499.519 

Total Antal kontrolbesøg  3.034 3.074 3.231 3.071 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
 30.242.278 35.530.212 33.843.643 37.988.981 

Tabel 4.5: Antal hygiejne kontrolbesøg med mængdeangivelse ved landing og opkøber i perioden 2013-

2017 

 

Der blev i Danmark i 2017 landet 280.443.661 kg fisk til konsum. Der betyder, at der blev ud-

ført hygiejne kontrol på 13,6 % af de landede mængder konsumfisk i 2017. 

 

Som led i Fiskeristyrelsens samlede kontrol til søs og ved landing til og med første omsæt-

ningsled, kontrollerer styrelsen hygiejneforhold om bord på de kontrollerede fartøjer og ved 

landingstidspunktet. Det kontrolleres endvidere, om fiskevarerne håndteres korrekt, og om hy-

giejne- og temperaturkravene er overholdt. Fiskevarerne underkastes organoleptiske undersø-

gelser, og kontrollørerne vurderer på baggrund af disse, om fiskevarerne er egnede til konsum 

eller ej. I 2017 blev der rejst seks sager for manglende isning, rensning, skylning m.v. af fang-

sten. 

 

Ved kontrol med fiskeri af toskallede bløddyr er en af styrelsens prioriteringer en overvågning 

af, at der ikke fiskes i lukkede områder. I perioder, hvor der landes toskallede bløddyr, udføres 

                                                           
5 https://fiskeristyrelsen.dk/media/10166/aarsrapport-fiskerikontrol-2017.pdf 

https://fiskeristyrelsen.dk/media/10166/aarsrapport-fiskerikontrol-2017.pdf
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der jævnligt inspektionsture fra såvel land som sø med det formål at sikre, at fartøjer ikke driver 

fiskeri i de lukkede områder. Derudover er der på fartøjer med tilladelse til fiskeri af blåmuslin-

ger installeret et elektronisk overvågningssystem (Blackbox), der registrerer fartøjernes position 

hver 10. sekund, samt aktivitet på spil / fangstudstyr. Disse data indsendes elektronisk til Fiske-

ristyrelsen. Der blev ikke rejst sager vedr. fiskeri i et lukket område i 2017.  

 

Ved fiskeri af to-skallede bløddyr blev der i 2017 rejst to sager 

- en sag som følge af manglende tilladelse til fiskeri af blåmuslinger 

- en sag for opdræt af Crassostrea Gigas (stillehavsøsters) på anlæg, hvor der kun var 

tilladelse til at producere blåmuslinger og fladøsters, samt høst uden efterfølgende ind-

sendelse af registreringsdokument 

 

Derudover har Fiskeristyrelsen konstateret 31 ulovlige østersdepoter. Indholdet af depoterne er 

blevet genudsat af styrelsen, da styrelsen ikke ved, hvem der er ejer af depoterne og derfor 

ikke kan rejse sager i disse tilfælde. 

 
Fiskeristyrelsen har i 2017 også prioriteret kontrol med salg over kaj af laks til konsum fra øst-

lige Østersø. Der blev ikke konstateret nogen overtrædelser. 

 

Fiskeristyrelsens har ført kontrol for at forhindre fiskeri i områder, der er lukket pga. forurening. I 

2017 blev der i 9 tilfælde fundet fiskeredskaber i områder der er lukket grundet forurening. 13 

fiskeredskaber blev fundet og taget i forvaring, men da ejerne af redskaberne er ukendte, blev 

der ikke rejst straffesager. 

 

4.1.4 Mikrobiologiske forureninger 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist mikrobiologiske forureninger under kontrolbesøg 

og ved at udtage og analysere prøver. 

 

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, iværksatte tiltag, virksomhedernes egenkontrol samt 

data til brug for at udpege og overvåge problemområder. Overordnet kan de mikrobiologiske 

undersøgelser og prøveprojekter inddeles i tre hovedgrupper: 

 Overvågning 

 kortlægning 

 kontrol og mistankeprøver. Sidstnævnte dækker prøveudtagning ved sygdomsud-

brud, kundeklager eller mistanke om uhensigtsmæssig produktion i specifikke virk-

somheder. 

Der er på fødevareområdet i 2017 udtaget og undersøgt ca. 21.000 mikrobiologiske prøver – 

inkl. prøver til den såkaldte ”case-by- case” kontrol. Resultater fra de gennemførte mikrobiologi-

ske prøveprojekter publiceres på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Bakterier m.m. - kontrolre-

sultater  

Resultaterne af visse af Fødevarestyrelsens mikrobiologiske undersøgelser publiceres endvi-

dere i Annual report on Zoonoses samt i DANMAP publikationerne, se næste afsnit om zoono-

ser. 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 link6. 

 

                                                           

6 http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2017/Annual-report-on-zoonoses-in-den-

mark-2016-ver3.ashx?la=da&hash=B36FC8E9CC4D6E30AB1965F61B650BD75D526247 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Mikrobiologi.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Mikrobiologi.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.danmap.org/Downloads/Reports.aspx
http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2017/Annual-report-on-zoonoses-in-denmark-2016-ver3.ashx?la=da&hash=B36FC8E9CC4D6E30AB1965F61B650BD75D526247
http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2017/Annual-report-on-zoonoses-in-denmark-2016-ver3.ashx?la=da&hash=B36FC8E9CC4D6E30AB1965F61B650BD75D526247
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I 2017 var der 1.066 registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. færre end i 2016. Antallet af 

campylobactertilfælde var 4.243, dvs. også færre end de foregående år. Ifølge SSI er der for-

mentlig tale om et reelt fald og ikke udsving pga. ændrede metoder eller lignende.  

 

Resultatmål 

Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella må i 2017 ikke over-

stige, 1.071 jf. resultatkontrakten. Antallet af sygdomstilfælde forårsaget af campylobacter må 

ikke overstige 4.734.  

Der var 1.066 registrerede humane salmonellatilfælde i 2017 og målet er derfor nået. Antallet 

af humane campylobactertilfælde var 4.243 og dette mål er dermed også nået. 

 

Intensiveret kontrol for salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (case-by-ca-

sekontrollen) 

 

I 2017 er der i case-by-case projektet udtaget 355 partier udenlandsk kød og 288 partier 

dansk kød, som led i en intensiveret kontrol af dansk og udenlandsk svine- og fjerkrækød. Re-

sultaterne for case-by-case projektet er afrapporteret i ”Rapport om kontrol i 2017 for salmo-

nella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød, Case-by-case-kontrollen”. 

 

Case-by-case-kontrollen er fra 2016 blevet ændret, så fund af salmonella i fjerkrækød fra 2016 

kun er vurderet på, om de overholder kriteriet for salmonella i fersk og tilberedt kød. Fødevare-

styrelsen har i 2017 afvist 13 partier af svine- og fjerkrækød, der har været forurenet med sal-

monella eller campylobacter i en sådan grad, at det ville være farligt for forbrugerne at spise. 

Derudover blev to partier afvist på grund af overskridelse af salmonellakriteriet i fersk og tilbe-

redt fjerkrækød. 

 

Case-by-case-kontrollen for 2017 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller 

campylobacter fortsat er højere i det importerede fjerkrækød end i det danske.  Andelen af im-

porterede partier af fjerkrækød, der er positive for salmonella har ligget på samme niveau si-

den 2009, med undtagelse af i 2014, hvor det lå væsentlig lavere. Der er i 2017 ingen partier 

af dansk kyllingekød, der er positive for salmonella. For campylobacter i importeret kyllingekød 

er andelen af positive partier steget siden 2012. Andelen af farlige partier er dog på samme 

niveau gennem hele perioden. Andelen af danske partier, der er positive for campylobacter, er 

faldet til et lavere niveau end i 2012-2014, og andelen af farlige partier er fortsat lav. For svine-

kød ligger andelen af partier med salmonella fortsat på samme niveau i dansk og importeret 

kød. 

 

Fødevarestyrelsen vurderer, at case-by-case-kontrollen har en præventiv effekt overfor virk-

somhederne, så de for eksempel køber produkter hos leverandører, der ikke har haft partier, 

der er vurderet farlige.  

 

Antibiotikaresistens 

Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens i fødevarer og fødevareproducerende dyr, 

hvor fokus er mod de antibiotikatyper, der betragtes som kritisk vigtige for behandling af men-

nesker, og specifikt fluorokinoloner og cefalosporiner er relevante under danske forhold. Resi-

stensformerne MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) i svineproduktionen og 

ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamases) i slagtefjerkræproduktionen er indsatsområder.  

Der er gennemført en række projekter, som skal bidrage til afklaring af den humane ekspone-

ring for ESBL fra svine- og fjerkrækød. 

 

Da udvikling og forekomst af antibiotikaresistens skal betragtes i et ”One Health” perspektiv, 

arbejdes der tæt sammen med sundhedsmyndigheder og forskningsinstitutioner på i fælles-

skab at forbedre viden og iværksætte relevante undersøgelser og tiltag. Samtidig følges udvik-
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lingen af resistente bakterier i husdyrproduktionen via en harmoniseret EU resistensovervåg-

ning samt supplerende projekter, så der skabes et bedre datagrundlag for at kunne gribe ind 

over for en uhensigtsmæssig resistensudvikling. Resultater af resistensovervågningen afrap-

porteres i den årlige DANMAP rapport, som kan læses her www.danmap.org   

 

Styrket indsats for salmonella og campylobacter 

Målet i salmonellahandlingsplanen for svin (SH5) er at fastholde en forekomst på max 1 % posi-

tive slagtekroppe hvert år. Forekomsten i 2017 var 0,7 %, og dermed er målet nået. 

I 2017 blev nye initiativer til supplering af handlingsplanen over for Salmonella Dublin i kvæg-

produktionen vedtaget. De nye initiativer indebærer bl.a., at besætninger som udgør en særlig 

smitterisiko vil modtage et kontrolbesøg. Fra 2019 vil det være muligt at pålægge disse besæt-

ninger at modtage specialiseret rådgivning. Opdelingen af Danmark i et høj- og et lavprævalent 

område er ophævet, mens besætninger der har haft positive prøver, skal udtage flere prøver i 

en periode, for at sikre mod smitte via handel med levende dyr. Målet er fortsat at sikre udryd-

delse af Salmonella Dublin. 

 

Der er i 2017 arbejdet videre med de initiativer, som blev vedtaget i handlingsplanen for campy-

lobacter i 2013. Samtidig er der udarbejdet en ny handlingsplan for perioden 2018-2021. Antal-

let af campylobacterpositive flokke overvåges, lige som forekomsten af campylobacter i kyllin-

gekød overvåges på slagterierne. Der er også i 2017 set et fald i risikoen for at blive syg af 

campylobacter fra danskproduceret kyllingekød, men målet om en halvering af risikoen ikke 

blev nået. Målet for reduktion af smittede flokke er opfyldt, og der var i 2017 også færre regi-

strerede humane sygdomstilfælde, i alt var der 4.243 registrerede sygdomstilfælde. 

 

4.1.5 Kødkontrol på slagterier 

Fødevarestyrelsens kødkontrolenhed varetager kontrollen på de danske slagterier, og kontrolle-

rer her alle slagtedyr både før og efter slagtning. 

 

Kødkontrollen har de senere år haft stort fokus på effektivisering og modernisering af kontrol-

len. Indsatsen har resulteret i reducerede kontrolomkostninger og ændrede arbejdsgange. Sær-

lig ændring fra 2017 er implementering af den fuld af visuel kontrol på de USA-autoriserede svi-

neslagterier, hvor alle slagtesvin fra integrerede besætninger inspiceres visuelt. 

 

Fjerkræbranchen arbejder målrettet med udviklingen af automatiserede værktøjer og herunder 

visionsbaserede værktøjer til kontrollen. Fødevarestyrelsen bidrager til dette arbejde med faglig 

sparring og vejledning, og følger arbejdet der forventes at strække sig over de kommende år, 

tæt. 

 

Fødevarestyrelsen igangsatte i 2016, med udgangspunkt i EU’s minimumskrav, 3. lands krav 

og nationale regler, projektet Fremtidens Kødkontrol. Projektet vil styrke fokus på kødkontrol-

lens kerneopgave – at sikre sunde og raske dyr, der er velegnet til menneskelig konsum, og 

dermed tydeliggøre arbejdsdelingen mellem myndighed og virksomheder.  

Der er i 2017 arbejdet på at definere og gennemføre en række delprojekter under det samlede 

projekt, og arbejdet fortsætter ind i 2018. 

Vedtagelsen af Fødevareforlig 3 åbnede for mulighederne for at indføre nye kontrolordninger – 

kædekontrol og 3. parts certificering. Flere slagterier benytter sig at disse muligheder, som nu 

er et integreret element af kontrollen. 

 

4.1.6 Kemiske forureninger 

 

4.1.6.1 Kemiske forureninger i fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomhedens håndtering af kemiske forureninger under kon-

trolbesøg og ved at udtage og analysere prøver. 

http://www.danmap.org/
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Mykotoksiner 

Foruden de obligatoriske prøver med EU importkontrolprojekterne med aflatoksiner samt di-

rektiv 96/23 kørte der i 2017 et kontrolprojekt med mykotoksiner i korn og kornprodukter på 91 

prøver. 2017 havde en usædvanlig våd og kold sommer, hvorfor det var forventet at finde ind-

hold af mykotoksiner i korn. Der blev fundet i alt tre prøver med højt indhold: Meldrøjealkaloi-

der i en prøve af rug, T-2 og HT-2 i en prøve af havremel samt fumonisiner i en prøve af majs-

mel.7 

 

I 2017 kørte desuden et særligt prøveprojekt med ochratoksin A i vegetabilske produkter. det 

årlige kornprojekt med mykotoksiner i korn og 

Ochratoksin A blev analyseret i 18 prøver af rosiner, græskarkerner og tranebær. Der blev 

ikke fundet høje indhold eller overskridelser. 8 

 

Metaller  

I 2017 blev der på metalområdet kørt de bundne prøver indenfor direktiv 96/23, fisk landet i 

DK, importeret fisk mv. Derudover blev der analyseret 77 prøver for metaller i  

Kartofler, babymad og riskiks. Der blev ikke fundet nogle overskridelser af EU’s grænsevær-

dier.9 

 

Procesforureninger 

Der blev analyseret for furan, akrylamid og PAH.  

Projektet om akrylamid i fødevarer omfattede 71 prøver. Der blev fundet højt indhold i 1 ud af 

8 prøver for chips, 3 ud af 16 prøver for pomfritter, 1 ud af 8 prøver for babymad, 1 ud af 9 

prøver for kiks samt 1 ud af 11 prøver for småkager. Der er ingen maksimalgrænseværdier 

men EU indikative værdier samt supplerende nationale vejledende værdier for kartoffel, korn 

og kaffeprodukter. 10 

 

Projektet om furan omfattede 37 prøver. Der blev fundet højt indhold i 6 ud af 37 prøver. Alle 

høje indhold var i færdigretter a la musakka eller pasta med kødsovs på tube. 11 

For MCPD estre og glycidylsyre estre blev der analyseret 38 prøver. Der blev fundet højt ind-

hold i palmeolie, bouillion samt en krydderiblanding.12 

 

For PAH blev der analyseret 38 prøver. Der blev fundet højt indhold i røget fisk samt kokos-

olie.13 

 

Miljøforureninger  

I projektet om dioxin og PCB med risikoprodukter så som kød og vildlaks fra 3. lande blev der 

taget i alt 8 prøver, hvoraf ingen overskred de gældende grænseværdier.  

                                                           

7 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf 

8 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf 

9 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kemiske%20forurenin-

ger/Metaller%20i%20forskellige%20fødevaretyper%202017.pdf  
10https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Akrylamid%20kontrolresultater.pdf 
11 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2016/Furan%202017%20til%20hjemmesiden.pdf 

12 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/MCPD.pdf 

13 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/PAH%20i%20fødevarer%20kontrolresultater%20til%20hjemmesiden%202017_ver1.pdf 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Mykotoksiner%20i%20korn%202016-17%20Slutrapport%20endelig.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kemiske%20forureninger/Metaller%20i%20forskellige%20fødevaretyper%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kemiske%20forureninger/Metaller%20i%20forskellige%20fødevaretyper%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Akrylamid%20kontrolresultater.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Akrylamid%20kontrolresultater.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2016/Furan%202017%20til%20hjemmesiden.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2016/Furan%202017%20til%20hjemmesiden.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/MCPD.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/MCPD.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/PAH%20i%20fødevarer%20kontrolresultater%20til%20hjemmesiden%202017_ver1.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/PAH%20i%20fødevarer%20kontrolresultater%20til%20hjemmesiden%202017_ver1.pdf
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I projektet om dioxin og PCB i æg fra udegående høns fra mindre besætninger, blev der under-

søgt æg fra 13 besætninger. I en prøve blev grænseværdien for dioxin overskredet. I importpro-

jektet hvor der undersøges forskellige fisk, blev der udtaget 21 prøver til dioxinanalyse, Der blev 

ikke fundet overskridelser.  

 

I fiskeprojektet med prøver fra danske farvande og Østersøen blev der undersøgt i alt 56 prø-

ver. 13 ud af 15 prøver af torskelever overskred grænseværdien for sum-dioxin-PCB-TEQ, 

mens de 41 fisk, heraf 39 fra Østersøen, alle overholdt grænseværdierne.14 

 

Der analyseres hvert år for fluorerede stoffer (PFOS og PFOA). I 2017 blev der udtaget 48 prø-

ver af animalske produkter (inkl 12 prøver af opdrættede fisk) og derudover 20 prøver vilde fisk. 

I de animalske produkter blev der fundet PFOS over LOD på 0,3 ng/g ww i 3 prøver af svine-

kød, alle indhold var langt under den fastsatte aktionsgrænse. Det højeste fund var 1,4 ng/g. I 

de opdrættede fisk blev der ikke fundet fluorerede (PFOS og PFOA).  

 

I de vilde fisk blev der fundet PFOS i 9 ud af de 20 prøver, men langt under aktionsgrænsen. 

Højeste fund var 1,9 ng/g. Fundene var i de bundlevende arter. Der blev ikke fundet PFOA over 

LOD. 

 

Ved analyse af 36 prøver af diverse grønt for perchlorat udtaget i 2017, blev der fundet indhold 

af perchlorat ≥0,01 mg/kg i 17 % af de danske prøver samt 46% af de udenlandske prøver. Alle 

indhold er dog generelt lave. 

 

Naturlige toksiner 

Til projektet om nitrat, blev der udtaget i alt 30 prøver af diverse rucola, spinat og diverse andre 

grøntsager. Alle prøver af rucola og spinat overholdt grænseværdierne for nitrat. De øvrige 

grøntsager havde lave indhold af nitrat. 15 

 

I projektet om tropanalkaloider blev der i alt udtaget 18 prøver. Alle havde lave indhold. 16 

 

Der blev som noget nyt analyseret pyrrolizidinalkaloider (PA) i 14 honningprøver og 31 teprø-

ver. 79 % af alle honningprøver havde et indhold af PA. I gennemsnit var indholdet på 24 μg/kg. 

61 % af alle the-prøver havde et indhold af PA. I gennemsnit var indholdet på 153 μg/kg  

Alle Rooibos- og kamilletheer havde indhold af PA. Især Rooibos-theer havde høje indhold.17 

 

Fødevarekontaktmaterialer 

Fødevarestyrelsen analyserede 26 drikkedunke for deres afgivelse af smag til vand. 13 af prø-

verne var ikke i overensstemmelse med reglerne, da de afgav en tydelig smagsændring (7 prø-

ver) eller en svag smagsændring (6 prøver).18 

 

 

 

 

                                                           

14 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Ind-

gang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater& 
15 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf 

16 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Slutrapport%20tropanalakloider%202017.pdf 

17 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2017/Slutrapport%20Pyrrolizidin%20alkaloider%202016-17.pdf  

18 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20gen-

stande%20-%20kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Slutrapport%20tropanalakloider%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Slutrapport%20tropanalakloider%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Slutrapport%20Pyrrolizidin%20alkaloider%202016-17.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Slutrapport%20Pyrrolizidin%20alkaloider%202016-17.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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Pesticidrester 

Resultaterne af pesticidkontrollen offentliggøres kvartalsvist og årligt i samlede rapporter, der 

findes på nedenstående side. Desuden indberettes alle pesticidresultater årligt til EFSA.19 

 

Kontrollen omfattede i 2017 i alt 2009 prøver analyseret for indhold af pesticidrester. Prøverne 

var fordelt på ca. 214 forskellige typer fødevarer. I stikprøvekontrollen blev der udtaget 589 

prøver af konventionel frugt, 539 prøver af konventionelle grøntsager, 188 prøver af konventio-

nelle cerealier, 127 prøver af økologisk frugt og grøntsager, 36 prøver af økologiske cerealier, 

11 prøver af babymad inkl. økologisk, 119 prøver af forarbejdede vegetabilske fødevarer (vin, 

tørret frugt, tørret chili, cornflakes, pasta, konserves (tomat, tomatpuré)) inkl. økologisk og 230 

animalske fødevarer inkl. økologiske. I den nationale mistankekontrol blev der udtaget 125 

prøver, og 45 prøver blev udtaget som skærpet importkontrol (EU koordineret mistankekontrol, 

forordning 669/2009). 

 

I stikprøvekontrollen blev der fundet 14 prøver af frugt, 14 prøver af grøntsager og 7 prøver af 

cerealier med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til henholdsvis 2,4 %, 2,6 

% og 3,7 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt, grøntsager og cerealier. Heraf inde-

holdt 22 prøver signifikante overskridelser (8 prøver af frugt, 8 prøver af grøntsager og 6 prø-

ver af cerealier). 

 

Der blev fundet pesticidrester i 71 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og 42 % af alle 

prøver af konventionelt dyrkede grøntsager. Pesticidindholdene var under maksimalgrænse-

værdien i 97 % af de undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, 

grøntsager og korn. Der blev, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i 

grøntsager. Ligeledes blev der generelt oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret 

frugt og grøntsager end i dansk produceret frugt og grøntsager, hvilket også er i overensstem-

melse med de foregående år. 

 

I konventionelle forarbejdede prøver blev der fundet overskridelser af maksimalgrænsevær-

dien i 1 prøve svarende til 0,9 %. Overskridelsen var ikke signifikant. Der blev ikke fundet pe-

sticidrester i babymad. I animalske produkter, blev der ikke fundet restindhold, der overskrider 

maksimalgrænseværdien. 

I de danske og udenlandske fokusafgrøder (gulerødder, jordbær, tomater, pærer, æbler og 

hvede) har andelen af prøver med pesticidrester ligget på et nogenlunde stabilt niveau de se-

neste fem år. Der ses udsving mellem de enkelte år, men der er ikke grundlag for at konklu-

dere markante tendenser i udviklingen. 

 

Der er en større andel af prøver med multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve) i prø-

ver fra 3. lande og i prøver fra andre EU-lande sammenlignet med prøver fra Danmark. Det er 

vurderet, at fundene i prøver med flere pesticidrester i samme prøve ikke har givet anledning 

til sundhedsmæssige betænkeligheder. 

 

Alle fundne overskridelser af maksimal-grænseværdien er blevet vurderet i forhold til den 

akutte referencedosis (ARfD) og det acceptable daglige indtag (ADI). På den baggrund blev 

én prøve udtaget som stikprøve og tre prøver udtaget som mistanke-prøve, vurderet at være 

sundhedsmæssigt uacceptable for forbrugeren. Stikprøven var en prøve ris fra Bulgarien. Mis-

tankeprøverne var én prøve longkong fra Thailand, én prøve dragefrugt fra Thailand samt én 

prøve meterbønne fra Sri Lanka. Partierne blev trukket tilbage fra markedet, og der blev ud-

sendt en rapid alert. 

 

                                                           

19 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødeva-

rer.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx
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Der blev udtaget 179 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer (inkl. forarbejdede). Der var 

påvisninger i tre prøver med oprindelse fra EU, svarende til 1,7 %. I alle tilfælde blev det vurde-

ret, at prøverne var i overensstemmelse med varestandarden [1], således at varen kunne de-

klareres som værende økologisk. 

 

Samlet set er det vurderet, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet an-

ledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, bortset fra prøverne af ris, lonkong, dragefrugt 

og meterbønne nævnt ovenfor. 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat ud fra den nuværende viden, at 

de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, generelt set ikke giver an-

ledning til sundhedsmæssige bekymringer. Indholdet af pesticidrester påvirker derfor ikke kost-

rådet om at indtage frugt og grønt. 

 

4.1.6.2 Pesticidanvendelse 

Landbrugsstyrelsen varetager kontrollen hos alle erhvervsmæssige brugere af pesticider. Pesti-

cidkontrollen omfatter kontrol af: 

- regler om besiddelse, opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler  

- regler om føring af sprøjtejournal 

- regler om anvendelse af sprøjter, der er godkendt ved syn 

- regler om autorisation og om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebe-

skyttelsesmidler 

- vaskepladsbekendtgørelsens regler 

 

Resultater og analyser af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2017/18 (1. april 2017 til 31. marts 2018) gennemført 708 pesticidkontrol-

ler, hvoraf de 425 kontroller blev gennemført som en del af Landbrugsstyrelsens fælles kontrol 

af krydsoverensstemmelse (KO). De resterende 283 kontroller blev gennemført på baggrund af 

risikovurdering eller på baggrund af konkrete henvendelser fra andre myndigheder eller private 

borgere. 

Landbrugsstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2017/18 i alt 414 overtrædelser, fordelt på 238 

jordbrugere. Fordelingen af overtrædelserne for perioden 2013-2017/18 kan ses i tabel 6. 

 

Der blev i kontrolåret 2017/2018 konstateret overtrædelser på 34 % af kontrollerne mod 31 % i 

kontrolåret 2016/2017. Dette kan til dels skyldes arbejdet med at målrette udtagningen af risiko-

virksomheder til kontrol. 

 

Blandt de 283 kontroller, der er udtaget til den enstrengede pesticidkontrol, er der konstateret 

overtrædelser på 46 % af kontrollerne (mod 39 % i 2016/2017), hvilket er betydeligt mere end, 

hvad der ses hos de øvrige kontrollerede virksomheder. Til sammenligning ligger fejlprocenten 

på pesticidområdet blandt de 425 KO-kontroller på 26% (mod 24 % i 2016/2017). Dette skyl-

des, at den enstrengede pesticidkontrol er udtaget på baggrund af en risikovurdering. Udtagel-

sen af pesticidsager i forbindelse med KO kontrollen er kun i ringe omfang udtaget på baggrund 

af en pesticidbaseret risikovurdering og dertil kommer, at 25% af kontrollerne er tilfældigt udta-

get. 

 

De fleste overtrædelser knytter sig som tidligere år til besiddelse af tidligere godkendte plante-

beskyttelsesmidler, samt fejl og mangler ved vaske- og påfyldningspladser. 
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2013 2014 2015 2016/17 2017/18 

Antal kontrolbesøg  686 664 700 760 708 

Overtrædelse vedr. 

besiddelse af tidl. 

Godkendte midler 

117 122 130 149 140 

Overtrædelse vedr. 

opbevaring 
21 29 34 15 29 

Overtrædelse vedr. 

anvendelse og/eller 

dosering (national 

og KO-overtræ-

delse) 

13 12 28 18 26 

Overtrædelse vedr. 

besiddelse af 

udenlandsk middel 

(national og KO-

overtrædelse) 

9 11 11 14 16 

Overtrædelse vedr. 

udarbejdelse af 

sprøjtejournal (nati-

onal og KO-over-

trædelse) 

19 20 37 31 37 

Overtrædelse vedr. 

vaskeplads 
75 50 90 89 89 

Overtrædelse vedr. 

uddannelseskrav 

(certifikater og be-

viser) 

8 18 28 29 25 

Overtrædelse vedr. 

besiddelse/anven-

delse af muld-

varpe- og/eller mo-

segrisegift 

- 2 2 3 6 

Overtrædelser i alt 262 264 360 348 414 

Tabel 4.6: Oversigt over fundne overtrædelser ved Landbrugsstyrelsen pesticid-

kontrol i perioden 2013-2017 

 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der er relateret til besiddelse af tidli-

gere godkendte midler, i stor grad hænger sammen med, at de enkelte jordbrugere ikke regel-

mæssigt får ryddet op i deres lagre af plantebeskyttelsesmidler. Derved får jordbrugeren ikke 

afleveret ulovlige midler til destruktion, inden forbud imod besiddelse træder i kraft.  

 

I november 2016 trådte kravet om syn af sprøjter i kraft. Det vil sige, at alle sprøjter, som an-

vendes efter denne dato skal være synet på et autoriseret synsværksted. Da kravet er nyt, er 

det forventeligt at se et vist antal overtrædelser på området indtil alle landbrugere er blevet op-

mærksomme på det nye krav. Landbrugsstyrelsen forventer på sigt at se en nedgang i over-

trædelserne på dette område. 

 

4.1.7 Tilsætningsstoffer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist tilsætningsstoffer under kontrolbesøg og ved at 

udtage og analysere prøver. 
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I 2017 blev der gennemført seks prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev 

udført analyser på cirka 600 prøver). Se rapporten på websiden20. 

 

I stort set alle projekter om tilsætningsstoffer blev der i lighed med tidligere år konstateret fejl. 

For analyser for sulfit blev der konstateret flere fejl end i de forrige år. Det samme gjorde sig 

gældende for analyser af syltede frugter, grønsager samt marmelader, hvor der blev fundet 

flere fejl end tidligere ved anvendelse af konserveringsmidler. For de øvrige analyser var fejl-

procenten nogenlunde som de forrige år. De typiske fejl var overskridelser af grænseværdierne 

og deklarationsfejl. Kontrollen vil derfor fortsætte på samme måde, som den har gjort de sene-

ste 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. 

 

 

4.1.8 Kosttilskud og fødevarer til særlige grupper 

Kontrolkampagne 

I 2017 er der gennemført en kontrolkampagne vedrørende kosttilskud til spædbørn og gravide. 

Formålet var at kontrollere virksomheders markedsføring, anmeldelse og analyser til brug for 

mærkningen af kosttilskud, som anbefales af Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen til føl-

gende sårbare grupper: Spædbørn (vitamin D og jern til for tidligt fødte og ved lav fødselsvægt) 

og gravide (folsyre, jern, calcium og vitamin D). I alt blev 50 virksomheder (4 i detail og 46 en-

gros) kontrolleret. Der var ingen overtrædelser vedrørende manglende analyseresultater, men 

en sanktion for ikke-fyldestgørende analyse. Et produkt blev vurderet til at være sundhedsska-

deligt (112-115 mikrogram vitamin D pr. anbefalet daglig dosis). Virksomheden fik en bøde og 

påbudt tilbagetrækning. 

 

Kontrol af anmeldte kosttilskud 

I 2017 blev der udført 76 produktsikkerhedskontroller på anmeldte kosttilskud.  Overtrædelser 

blev fundet i 58 % af de kontrollerede kosttilskud.  

Der er givet sanktioner for 44 produkter herunder blev der givet 9 forbud mod markedsføring 

bl.a. grundet indhold af farlige indholdsstoffer og ikke godkendte novel food ingredienser. Her-

udover blev der givet 12 indskærpelser for manglende overholdelse af andre specifikke regler. 

 

Kontrol af kosttilskud på internettet 

I forbindelse med internetkontrollen af ikke registrerede internetvirksomheder blev 37 hjemme-

sider kontrolleret. På 22 hjemmesider blev der fundet overtrædelser og 8 kosttilskudsprodukter 

blev vurderet som potentielt farlige. 

Der blev i internetkontrollen givet 2 forbud mod markedsføring samt 2 påbud om tilbagetræk-

ning. Herudover blev der givet sanktioner på flere andre områder herunder for anvendelse af 

sygdomsanprisninger i markedsføringen samt manglende registrering.af fødevarevirksomhed. 

 

4.1.9 Mærkning generelt 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist mærkning under kontrolbesøg og ved at udtage og 

analysere prøver. 

 

Allergenkampagne 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2017 en kontrolkampagne med fokus på mærkning af - og 

oplysning om – allergener. Kampagnen blev gennemført i både engros og detailvirksomheder. 

 

Det overordnede formål med kampagnen er på længere sigt at sikre forbrugere med fødevare-

allergi sikre fødevarer.  Yderligere formål var at øge virksomhedernes kendskab til reglerne om 

                                                           
20 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang=Kon-

trol&Indgangsemne=Kontrolresultater&  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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allergene ingredienser, herunder de regler, der trådte i kraft 13. december 2014, og at kontrol-

lere virksomhedernes egenkontrol, herunder om delelementet allergener indgår i risikoanaly-

sen. 

  

Ud af de 445 kontrollerede detailvirksomheder blev 24 sanktioneret. 21 virksomheder blev 

sanktioneret for mangelfuld mærkning, og seks virksomheder blev sanktioneret for mangelfuld 

egenkontrol. Interview af virksomhederne ved kampagnebesøgene viste, at der var lidt større 

udfordringer i detailleddet, end sanktionerne viser. Det skyldes, at flere overtrædelser 

blev vurderet som bagatelagtige ved tilsynet, og at virksomhederne derfor alene blev vejledt 

om reglerne.  

 

Ud af de 98 kontrollerede engros virksomheder blev 8 virksomheder sanktioneret for mangel-

fuld mærkning og fire blev sanktioneret for mangler i egenkontrollen. 

 

Kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger 

Fødevarestyrelsen har i 2017 modtaget 101 anmeldelser om ernærings- og sundhedsanpris-

ninger fra forbrugere, virksomheder og fødevareafdelinger. Der blev i den forbindelse sanktio-

neret med bl.a. 23 administrative bøder for anvendelse af sygdomsanprisninger samt 29 ind-

skærpelser for anvendelse af ikke tilladte ernærings- og sundhedsanprisninger. 

 

4.1.10 Fødevarer med beskyttede betegnelser og varestandarder 

 

4.1.10.1 Fødevarer med beskyttede betegnelser 

I 2017 blev ”Danbo” registret som det 7. danske registrerede betegnelse under kvalitetsordnin-

gen beskyttet geografisk betegnelse (BGB).  

 

Fødevarestyrelsen foretager ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen 

af BOB/BGB/TGS- produkter.  

 

Der er fulgt op på et antal henvendelser om mulig krænkelse af beskyttede betegnelser, både 

for så vidt angår vin og for så vidt angår fødevarer og landbrugsprodukter. 

 

4.1.10.2 Varestandarder 

Kontrollen af varestandarder indgår som en integreret del af Fødevarestyrelsens kontrol, og 

der foretages ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen af varestandar-

der. 

 

4.1.11 Økologimærkningsordningen 

 

4.1.11.1 Økologi i primærsektoren 

Det overordnede formål med økologikontrollen er at sikre forbrugernes tillid til økologiske pro-

dukter. Kontrollen er med til at garantere forbrugere og andre aftagere af økologiske produk-

ter, at økologireglerne overholdes. Økologikontrollen har stor betydning for økologiens trovær-

dighed og bidrager til en fair konkurrence på markedet for økologiske produkter. 

Landbrugsstyrelsen har ansvar for implementering og administration af EU-økologireglerne i 

primærsektoren.  

 

Dette indebærer: autorisation og kontrol af økologiske primærproducenter og jordbrugets for-

syningsvirksomheder. Administration af økologikontrollen sker centralt i Landbrugsstyrelsen, 

mens selve kontrollen gennemføres decentralt af Landbrugsstyrelsen kontrollører i lokalafde-

lingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  
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Udført økologikontrol i 2017 

Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2017 omfatter perioden 1. januar 2017 til 31. december 

2017. Data vedr. Fødevarestyrelsens økologikontrol, som svarer til de krævede data, jf. Kom-

missionens forordning 889/2008, bilag XIIIc, jf. artikel 92f, er indtastet i Kommissionens Organic 

Farming Information System 

 

Årlig kontrol  

Landbrugsstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter med salg af 

økologiske produkter og af alle økologiske forsyningsvirksomheder, som for eksempel frøvirk-

somheder og foderproducenter.  

I kontrolåret 2017 blev der gennemført årlig kontrol på 3.763 økologiske bedrifter (heraf 507 ny-

ansøgere) og 121 økologiske forsyningsvirksomheder (heraf 16 nyansøgere).  

På bedriftsområdet er det som udgangspunkt Landbrugsstyrelsens strategi, at kontrollerne ud-

føres 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 vin-

terhalvåret er der bl.a. fokus på staldforhold, dyrevelfærd og forhold for udegående dyr. 

 

Stikprøvekontrol  

Ud over de årlige kontroller udfører Landbrugsstyrelsen risikobaserede stikprøvekontroller.  

I risikovurderingen for bedrifter indgår blandt andet resultater fra tidligere kontroller. Der udta-

ges for eksempel løbende økologer til stikprøvekontrol, på bedrifter hvor Landbrugsstyrelsen 

tidligere har konstateret overtrædelser eller der foretages tema-baserede stikprøvekontroller. 

Der udføres også stikprøvekontroller efter anmeldelser, for eksempel for mulige overtrædelser 

af reglerne for hold af økologiske husdyr.  

 

Der blev i 2017 gennemført i alt 333 stikprøvekontroller på bedrifter.  

På virksomhedsområdet indgår det i kontrolplanlægningen og i risikovurderingen, om forsy-

ningsvirksomheden både har konventionel og økologisk produktion. Der udvælges hvert år virk-

somheder til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen foretages, når virksomhedens økologiske 

produktion foretages. Desuden gennemføres et antal importkontroller på økologiske forsynings-

virksomheder. Afhængig af afgrødernes oprindelsesland udtages der risikobaserede stikprøver 

for indhold af GMO.  

 

Der blev i 2017 udført seks stikprøvekontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover blev der 

udtaget 57 prøver i forbindelse med import af produkter eller afgrøder, fra seks virksomheder 

samt seks yderligere prøver på forsyningsvirksomheder. 

 

Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2017 

Der blev ved kontrol af økologiske bedrifter konstateret 557 overtrædelser af økologireglerne. 

Det svarer til, at der er fundet overtrædelser hos ca. 14,8 % af de kontrollerede bedrifter. Over-

trædelserne på økologiområdet for jordbrug vedrører mange forskellige forhold. De mest frem-

herskende områder med overtrædelser fremgår af tabel 4.7. 

Ved kontrol af økologiske virksomheder, blev der konstateret 14 overtrædelser af økologireg-

lerne fordelt på 13 virksomheder.  
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De 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 46 

2 Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 35 

3 
Generelt 

Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktionen er solgt 

forkert status 
22 

4 
Generelt 

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modta-

gelse af kvælstof 
16 

5 
Kvæg 

Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af til-

strækkelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 
16 

6 
Fjerkræ 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for mange 

meget pillede fugle 
11 

7 Fjerkræ Flokstørrelsen er for stor 11 

8 Generelt Plantelogbog 11 

9 Generelt Medicinlogbog 11 

10 
Planter 

Manglende anmeldelse/ansøgning ved brug af ikke-

økologisk materiale 
11 

Tabel 4.7: Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol fra 1. januar 2017 til 31. 

december 2017. 

 
 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på supplerende kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Kvæg Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks 30 

2 
Kvæg 

Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af til-

strækkelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 
29 

3 Kvæg Ikke tilstrækkelig adgang til græsning 17 

4 Kvæg Kalves suttebehov er ikke opfyldt 16 

5 Kvæg Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand 12 

6 Kvæg Manglende dyrlæge/behandling 10 

7 Kvæg Utilstrækkeligt antal sengebåse 8 

8 Kvæg Utilstrækkelig hensyntagen til enkeltdyr 7 

9 
Fjerkræ 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for mange 

meget pillede fugle 
6 

10 
Kvæg 

Utilstrækkelig ly og læ i vinterperioden for udegående 

dyr 
5 

Tabel 4.8: Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på supplerende kontrol fra 1. januar 2017 

til 31. december 2017. 
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De 10 hyppigste overtrædelser fundet på Nyansøger kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 
Generelt 

Hele bedriften er ikke under omlægning eller planlagt 

omlagt 
7 

2 Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 4 

3 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 3 

4 
Planter 

Manglende anmeldelse/ansøgning ved brug af ikke-

økologisk materiale 
3 

5 Generelt Der mangler meddelelse af væsentlige ændringer 2 

6 Generelt Ændring af omlægningstidspunktet 2 

7 
Generelt 

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modta-

gelse af kvælstof 
2 

8 
Planter 

Manglende tilladelse til at anvende ikke-økologiske frø 

mv. 
2 

9 
Kvæg 

Utilstrækkelig ly og læ i vinterperioden for udegående 

dyr 
2 

10 
Bier 

Krav til forvaltningen af biavlsenheder i bestøvnings-

øjemed er ikke overholdt 
2 

Tabel 4.9: Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på nyansøger kontrol fra 1. januar 2017 til 

31. december 2017. 

 
 

Sanktioner efter økologikontrol, 2017 

Langt de fleste af overtrædelserne blev sanktioneret med en indskærpelse. Ved alvorligere 

overtrædelser af økologireglerne udsteder Landbrugsstyrelsen bødeforlæg i størrelsesorden 

1.000 til 16.500 kr., nedklassificerer produkter, der endnu ikke er solgt, eller udsteder påbud om 

genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbagekaldes autorisationen og land-

manden kan anmeldes til politiet. 

  

Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen hos jordbrugsbedrifter i 2017 fremgår af tabel 

4.10 (< 10 sager var endnu ikke afgjort på opgørelsestidspunktet). Opgørelse af sanktionerne 

efter økologikontrollen hos forsyningsvirksomheder i 2017 fremgår af tabel 4.11. 

 

Kontroltype 
Indskærpelse Påbud Bødeforlæg 

Tilbagekaldelse 

af autorisation 

Årlig kontrol 206 96 64 0 

Nyansøger kontrol 32 9 2 - 

Supplerende kontrol 125 68 62 2 

Samlet 463 173 128 2 

Tabel 4.10: Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter i 2017 

 

Kontroltype 
Indskærpelse Påbud Bødeforlæg 

Tilbagekaldelse 

af autorisation 

Årlig kontrol 7 10 1 - 

Nyansøger kontrol 1 - - - 

Supplerende kontrol 1 1 - - 

Samlet 9 11 1 - 

Tabel 4.11: Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske forsyningsbedrifter i 2017 
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Landbrugsstyrelsen udgiver i forbindelse med analyse af økologikontrollen en samlet statistik 

over udviklingen i antal overtrædelser hos jordbrugsbedrifter. Statistikken findes på Land-

brugsstyrelsens hjemmeside; www.lbst.dk. 

 

4.1.11.2 Økologi i fødevarevirksomheder 

Kontrolresultaterne for 2017 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2017. 21 

 

I 2017 blev der registreret 13 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder eller poli-

tianmeldelser). Dette ligger på samme niveau som resultaterne for de foregående 5 år.  

I alt var 2001 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2017, hvilket gav en overtræ-

delsesprocent på 0,6 % (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af 

typen 3 og 4). 

 

Fødevarestyrelsen offentliggør årligt på FVST.dk en rapport over de analytiske resultater fra 

prøveprojekter om pesticidrester, som også omfatter økologiske fødevarer. Der blev udtaget 

179 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer (inkl. forarbejdede). Resultaterne af kontrol-

len for pesticidrester er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.6.1. 

 

Fødevarestyrelsen gennemførte ikke specifikke kampagner vedr. økologireglerne i 2017.  

Data vedr. Fødevarestyrelsens økologikontrol, som svarer til de krævede data, jf. Kommissio-

nens forordning 889/2008, bilag XIIIc, jf. artikel 92f, indtastes i ofis.   

 

4.1.12 GMO, novel foods og bestrålede fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist GMO, novel food og bestråling under kontrolbe-

søg og ved at udtage og analysere prøver. 

 

4.1.12.1 Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2017 et prøveprojekt vedrørende overholdelse af GMO-lov-

givningen. Projektet omfattede kontrol af 24 partier af fødevarer på det danske marked for ind-

hold af GMO. Fødevarerne indeholdt alle enten majs, soja, ris, hørfrø eller papaya, og skulle 

ifølge producentens oplysninger ikke indeholde genmodificeret materiale. Prøverne blev udta-

get hos 1. led i distributionskæden i Danmark, dvs. hos importøren eller hos producenten af 

produkterne. Ingen af prøverne var i strid med reglerne om godkendelse og mærkning af GMO 

i fødevarer. 

 

4.1.12.2 Novel food 

Kontrollen af novel-food reglerne indgik bl.a. i den rutinemæssige kontrol af kosttilskud. 

 

4.1.12.3 Bestråling 

Fødevarestyrelsen har ikke i 2017 udført kontrol af produkter på markedet for anvendelse af 

bestråling. 

 

4.1.13 Import og samhandel af fødevarer og foder 

Grundstenen i den offentlige kontrol af import og samhandel er Fødevarestyrelsens kontrol af 

importørers egenkontrol, hvor importøren skal tage højde for importaktiviteten og den mulige 

risiko ved de importerede sendinger. 

 

Derudover foretager Fødevarestyrelsen direkte kontrol af indførte sendinger, dels som risiko-

baserede stikprøver, dels som led i systematisk grænsekontrol, intensiveret offentlig kontrol 

eller kontrol af importrestriktioner. Der indgår udtagning og analyse af prøver. 

 

                                                           
21 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikon-

trol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi& 

http://www.lbst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
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4.1.13.1 Animalske produkter 

På de 12 grænsekontrolsteder blev der i 2017 kontrolleret 4343 sendinger af animalske produk-

ter (fødevarer, foder og animalske biprodukter og afledte produkter heraf). Af disse sendinger 

blev 34 fundet i uoverensstemmelse med importkravene og afvist.  

 

4.1.13.2 Ikke-animalske produkter 

I 2017 har fødevarekontrolenhederne kontrolleret indkomne sendinger af ikke-animalske pro-

dukter fra tredjelande underlagt importrestriktion eller intensiveret offentlig kontrol som følge af 

risiko for visse kontaminanter i overensstemmelse med de fastsatte frekvenser i EU-lovgivnin-

gen. 

 

4.1.14 Eksport af fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer eksportvirksomhederne som andre tilsvarende fødevarevirksom-

heder, dog kontrolleres punkterne vedr. eksport i egenkontrolprogrammet mindst en gang årligt. 

Fødevarestyrelsen udsteder endvidere certifikater. 

 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er fulgt op 

på de enkelte sager efter de generelle principper. 

 

I 2017 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne for eksport af fødevarer, som en 

del-kampagne af to, som også dækkede kontrol med virksomheder, der eksporterer foder, kød 

og animalske biprodukter i foråret 2018.  

Formålet med kampagnen var: 

 

- At kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for eksport af 

fødevarer, foder og animalske biprodukter og for håndtering af det særlige 

certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen stiller til rådighed for virksomhederne, er 

både tilstrækkelige og velimplementerede 

- At kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at eksporterede produkter 

opfylder kravene for eksport til det pågældende land 

- At vejlede virksomhederne om reglerne for eksport og for håndtering af det 

særlige certifikatpapir 

 

Den anden, og sidste del, af kampagne gennemføres i foråret 2018, hvorfor resultaterne af 

kampagnen først foreligger i 2018.   

 

4.1.15 Rapid Alert for Food and Feed 

Rapid Alert Systemet for Food and Feed (RASFF) er et netværk for 31 europæiske lande som 

sikre hurtig videndeling om trusler mod fødevare- og fodersikkerheden. I 2017 formidlede net-

værket i alt 12.949 informationer i form af 3.832 notifikationer og 9.117 opfølgninger fordelt mel-

lem medlemslandene. 

 

Danmark oprettede 29 sager i systemet om fund af risici i forskellige produktkategorier med op-

rindelse i Danmark. Samlet har Danmark være involveret i 130 sager hvor de 39 var kategorise-

ret om alert som er akutte trusler mod fødevaresikkerheden.   

 

4.1.16 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske 

marked 

 

4.1.16.1 Sporbarhed 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist sporbarhed under kontrolbesøg. Der er ikke foreta-

get særskilte opgørelser. I 2017 har der været en kontrolkampagne om sporbarhed på fødeva-

rer. Der er ud af de i alt 2.121 gennemførte kontroller givet i alt 55 sanktioner. Sanktionerne er 
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fordelt med 33 indskærpelser, 3 påbud, 17 forbud og 1 bødeforlæg. Kampagnens resultater 

viser, at virksomhederne har en meget høj regelefterlevelse, når det gælder opfyldelse af kra-

vene til dokumentation for sporbarheden på deres fødevarer. Der tegner sig med resultatet af 

kampagnen derfor et billede af, at sporbarhed ikke er et generelt problem for fødevarevirksom-

heder i Danmark. Den samlede regelefterlevelse udgør 97,8 %, hvilket er bedre end forventet. 

 

4.1.16.2 Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed har ansvar for det overordnede fødevarebe-

redskab herunder sagsopfølgning i henhold til retningslinjerne i kontrolvejledningen. Enheden 

har bl.a. ansvar for at koordinere sager om tilbagetrækning, at offentliggøre tilbagetrækninger 

på Fødevarestyrelsens hjemmeside og er kontaktpunkt til EU’s Rapid Alert System (RASFF). 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside blev forbrugerne advaret om 168 tilbagekaldelser af føde-

vare. Det er et mindre fald i forhold til de 181 tilfælde i 2016. Særligt i 2017 kan sagen om 

fipronil forgiftede æg fra Nederlandene og Belgien nævnes. Sagens omfang og behov for sam-

let koordination på tværs af landene i EU har betydet en styrkelse af den nationale og Euro-

pæiske krisestyringsstruktur. Bl.a. er der oprettet et fælles kontrapunkt i hvert land for fødeva-

resikkerhed, svindel og non-compliance. I Danmark er dette kontaktpunkt samlet i Fødevare-

styrelsen. 

 

4.2 Foder 

Kontrollen på foderområdet består af 3 kontrolindsatser: Basiskontrol, prioriteret kontrol og kam-

pagnekontrol. Disse tre indsatser danner rammerne for en række konkrete kontrol- og vejled-

ningsindsatser. Den grundlæggende forskel i de tre kontrolindsatser er den risiko- og behovs-

vurdering, der ligger bag indsatserne. 

 

På foderområdet har den analytiske kontrol af foderets indhold af næringsstoffer, tilsætnings-

stoffer og uønskede stoffer traditionelt haft relativt større vægt, end man måske er vant til på 

fødevareområdet. For at sikre, at foderet har det rigtige indhold og er mærket korrekt, har prø-

vetagning, analyse og mærkningskontrol traditionelt været et vigtigt redskab. 

 

4.2.1 Fodervirksomheder generelt 

 

I 2017 udførte Fødevarestyrelsen som i de 2 foregående år knapt 1.000 kontroller i fodervirk-

somheder.  

 

I 4.12 ses fordelingen på kontrolindsatser og kontroltyper. Heraf fremgår, at antal kontroller i 

fodervirksomheder er meget stabilt fra år til år, og at der de forskellige kontroltyper imellem 

heller ikke er de store forskelle fra år til år. Dog ses der fra 2016 til 2017 en reduktion af Ekstra 

kontrol som tilnærmelsesvis udlignes af øget Anden kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2017 for kontrol til Danmark  

 

Kontroltype eller 

kontrolindsats 
2015  2016  2017  

 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Ordinær basis-

kontrol 
568 58% 535 54% 553 56% 

Heraf stikprøve-

kontrol med trans-

portører 

109  101  102  

Prioriteret kontrol 102 10% 103 10% 103 10% 

Heraf kampagne-

kontrol 
7  9  1  

Ekstra kontrol 238 24% 234 24% 162 16% 

Heraf analyseat-

test, opfølgning 

prøver 

215  139  162  

Anden kontrol 71 7% 121 12% 166 17% 

Heraf analyseat-

test, opfølgning 

prøver 

30  8  6  

Heraf kampagne-

kontrol 
26  21  20  

Total 981 100% 993 100% 984 100% 

Tabel 4.12: Kontroller fordelt på kontroltype og kontrolindsats 

 

På hver kontrol beregnes et samlet kontrolresultat. Det samlede kontrolresultat svarer til det 

dårligste delresultat, som er givet på kontrollen. Regelefterlevelsen opgjort på baggrund af det 

samlede kontrolresultat fremgår af nedenstående tabel. Det ses, at regelefterlevelsen fra 2015 

til 2017 på landsplan er steget fra 56 % til 61 %. 

 

Samlet kontrolre-

sultat 
2015  2016  2017  

 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Antal 

kontroller 

Andel af 

samlet 

kontrol 

Ingen anmærknin-

ger 
548 56% 601 61% 603 61% 

Indskærpelse  386 39% 289 29% 283 29% 

Påbud eller forbud 6 1% 10 1% 9 1% 

Bødeforelæg, poli-

tianmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

41 4% 93 9% 89 9% 

Total 981 100% 993 100% 984 100% 

Tabel 4.13: Regelefterlevelse i perioden 2015-2017 

 

4.2.1.1 Kontrolkampagner 

I 2017 blev gennemført 1 kontrolkampagne på foderområdet: 

 Skadedyrssikring i fodervirksomheder med oplagring 
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4.2.1.2 Analyseresultater af udtagne prøver 

I 2017 udtog Fødevarestyrelsen 1.960 målrettede prøver af foder. Prøverne blev analyseret for 

bl.a. næringsstoffer, tilsætningsstoffer, uønskede stoffer, pesticidrester, salmonella, animalsk 

protein og genmodificeret materiale. 95 kontrolpunkter medførte indskærpelser, mange kon-

trolpunkter indeholder flere forhold. Der blev udstedt 44 administrative bøder.  

 

Animalske bestanddele 

Der blev i 2017 analyseret 290 prøver af foder for indhold af uønskede animalske bestand-

dele. Analysen viser, hvorvidt der er tale om uønskede bestanddele fra landdyr eller havdyr. 

Der var ét forhold, der gav anledning til indskærpelse. 

Der blev også analyseret 39 prøver for uønsket indhold af animalske bestanddele fra drøvtyg-

gere (kvæg, får, geder mv). Der var ikke forhold, der gav anledning til overtrædelser. 

Der blev også taget 120 skrabeprøver, som blev analyseret for uønsket indhold af animalske 

bestanddele. Skrabeprøver tages af støv og rester og repræsenterer derfor ikke partier af fo-

der, men er indikator for standarden af rengøring på virksomheden. 

 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2017 er 524 prøver analyseret for et eller flere tilsætningsstoffer.  

Der blev fundet afvigelser for zink (2,2 %), kobber (2,2 %), calcium (3 %), jod (5,1 %) og selen 

(17 %), mens afvigelserne for de øvrige mikromineraler, herunder jern og mangan, var ganske 

få. Afvigelserne i indholdet af vitaminer var for D3-vitamin (6 %), A-vitamin (5,1 %), E-vitamin 

(5 %), B1-vitamin (3,1 %) og B2-vitamin (3,6 %). Afvigelser for fytase (17 %). Derudover var 

der enkelte afvigelser for aminosyrer, coccidiostatika og antioxidanter. 

 

Uønskede stoffer og restindhold af pesticider 

876 prøver af fodermidler, foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer blev i 2017 ana-

lyseret for uønskede stoffer, herunder mykotoksiner, tungmetaller, melamin, dioxin, blåsyre, 

sennepsolier, Datura frø, bynke-ambrosia frø og overslæb af coccidiostatika.  Der blev fundet 

én overskridelse af maksimumsindhold for arsen, én for kviksølv, én for aflatoksin og én for di-

oxin. 

 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2017 i alt 276 målrettede stikprøver af foder for indhold af 

pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 95 (34 %) 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 sundhedsmæs-

sigt problem. 

 

Salmonella 

I 2017 blev der undersøgt 62 fodermidler i 26 virksomheder. Ca. 1/2 af prøverne var rapspro-

dukter, og ca. 1/3 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler. Af de 62 prøver 

fra fodermidler var der tre positive prøver fra tre forskellige virksomheder.  

 

I 2017 blev der også undersøgt 277 hygiejneprøver i 69 forskellige virksomheder. Heraf var 

der 8 positive prøver fra 6 forskellige virksomheder. Der blev lavet antibiotikaresistensbestem-

melse på alle isolater. To viste sig at være resistente overfor Ciprofloxacin. Begge prøver var 

udtaget fra samme virksomhed. 

 

Sammensætning og pakkemateriale 

I 2017 er 193 prøver af fodermidler og foderblandinger analyseret for sammensætning og pak-

kemateriale. Der blev fundet 4 uoverensstemmelser af sammensætning, mens der blev fundet 

pakkemateriale i 3 prøver. 
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Genetisk modificeret foder 

I 2017 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 104 foderblandinger eller fodermidler indeholdende 

eller bestående af soja-, majs- raps- eller risprodukter til efterfølgende GMO-analyse.  

70 af de udtagne prøver blev analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (op til 3 typer 

soja, 5 typer majs, 3 typer raps og 3 typer ris). Der blev ikke påvist ikke-godkendt materiale.  

De øvrige 34 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 foderet fremgik 

af mærkningen som krævet af forordning nr. 1829/2003. Én foderblanding med indhold af majs 

viste sig at være mangelfuldt mærket. 

 

4.2.2 Kontrol med foder på landbrug 

 

Kontrolbesøg  

I 2017 udførte Landbrugsstyrelsen 399 kontroller med fokus på foderhygiejne og god produkti-

onspraksis. Der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 42 sager, svarende til overtrædelser 

i 10,5 % af kontrollerne. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kontroller  600 666 547 485 399 

Tabel 4.14: Antal kontroller 2013-2017 

 

Procent kontroller 

med overtrædel-

ser 

2013 2014 2015 2016 2017 

God produktions-

praksis (GMP) 

(manglende rengø-

ring m.m.) 

4 6 7 6 9 

Foderlægemidler 

samt farlige stoffer 

og affald 

<½ <½ <½ 1 <½ 

HACCP-registre-

ring mangler 
2 1½ 1½ 1 ½ 

Manglende regi-

strering til fiskemel 

og blodprodukter 

- 2 1 <½ 1½ 

Animalsk protein 

(foderforbuddet) 
0 <½ - 0 0 

Sporbarhed mang-

ler 
0 0 - 0 0 

Tilsætningsstof an-

vendes forkert (i 

drikkevand, forkert 

dyreart m.v.) 

1 1 - 1 1 

Tabel 4.15: Procent kontroller med overtrædelser indenfor bestemte områder i pe-

rioden 2013-2017 

 

Der blev udstedt 31 administrative bøder og 19 indskærpelser. Der kan godt være udstedt både 

en bøde og en indskærpelse i samme sag, da der kan være flere overtrædelser ved samme 

kontrol.  

 

Administrative bøder er udstedt for både overtrædelser af GMP (God produktionspraksis) og for 

manglende HACCP-registrering. Indskærpelser er udstedt for overtrædelser af GMP og mang-

lende registrering til brug af fiskemel.  
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Kontrolresultat 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingen anmærknin-

ger 
94,7% 90,8% 90,0% 92% 89,5% 

Indskærpelse  2,5% 4,7% 4,2% 2,9% 4,8% 

Påbud eller forbud 0,2% Ø <½% <½% 0% 

Bødeforelæg, poli-

tianmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

3,3% 5,1% 5,3% 4,9% 7,8% 

Total 100 100 100 100 100 

Tabel 4.16: Kontrolresultater opgjort i procent af det samlede antal kontroller i peri-

oden 2013-2017 

 

Enkelte kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en administrativ bøde, resultatet fra 

disse kontroller tæller derfor med to gange, så det samlede resultat reelt bliver over 100. 

 

4.2.2.1 Kontrol af kvalitetsstyring på HACCP-landbrug 

I 2017 blev der udtaget en særlig population af landbrug, som er registreret til brug af forblan-

dinger og fodertilsætningsstoffer i ren form (HACCP-registrering). De blev kontrolleret med fo-

kus på implementering af kvalitetsstyring og HACCP-principper på bedriften. 

 

Landbrugsstyrelsen udførte 63 HACCP-kontroller, hvor der blev fundet afvigelser i forhold til 

reglerne i 8 sager, svarende til overtrædelser i 12,7 % af kontrollerne. I alle 8 sager blev der 

givet en indskærpelse. 

 

4.2.2.2 Analyseresultater 

Prøvetagning og analysering af foderet havde fokus på indhold af pesticidrester og mykotoksi-

ner i hjemmedyrket korn og grovfoder, forbudt animalsk protein, brug af tilsætningsstoffer i 

hjemmeblandet foder samt utilsigtet indhold af antibiotika. 

 

Under kontrollerne blev der udtaget 280 foderprøver, hvoraf de 6 prøver havde afvigelser i for-

hold til reglerne vedr. brug af fodertilsætningsstoffer. Ved analysering af de 280 prøver er der 

analyseret for flere parametre i samme prøve. 

 

4.2.3 Audit på foderlægemiddel/virksomhed 

Inspektioner foretages risikobaseret og ud for en vurdering af kompleksitet af produktionen, 

kritikalitet af leverancen samt efterlevelse af GMP ved tidligere inspektion. Ud fra denne vurde-

ring og i relation til omfanget af øvrige opgaver der skulle inspiceres for, da blev der ikke ud-

valgt fodermøller til inspektion i 2017. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Antal etablerede 

virksomheder, hvor 

der er udført in-

spektion 

6 6 3 8 0 

Nye ansøgere, 

hvor der er udført 

inspektion 

6 5 3 2 0 

Antal virksomheder 

inspiceret i alt 
12 11 6 10 0 

Antal afvigelser i alt 68 75 57 94 0 

Tabel 4.17: Antal inspektioner og afvigelser i perioden 2013-2017 
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4.3 Veterinærområdet 
Kontrollen på veterinærområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, 

hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange kontrolobjekter som muligt til at forstå og 

følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. Indsatsen er 

effekt- og risikobaseret og har høj grad af løbende tilpasning til den type kontrol, som vurderes 

at give den bedste effekt. Fødevarestyrelsens ordinære kontrolindsatser på veterinærområdet 

består af: Nulpunktskontrol, prioriteret kontrol og kampagnekontrol. Derudover kommer anden 

kontrol fx AM/PM kontrol samt ekstra kontrol fx opfølgende kontrol. 

 

4.3.1 Veterinære virksomheder generelt 

I tabel 4.18 ses antal ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser. 

 

Kontrolindsatser 2014 2015 2016 2017 

Kontrolkampagne 1.096 1.283 1.185 922 

Nulpunkt 399 303 303 0 

Prioriteret 765 956 887 1.693 

I alt 2.251 2.542 2.372 2.615 

Tabel 4.18: Ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser i perioden 2014-

2017 

 

I tabel 4.19 ses antal frekvenskontroller fordelt på branche. Der ses en stigning i antallet af fre-

kvenskontroller i perioden, hvilket skyldes, at Fødevarestyrelsen er blevet bedre til at registrere 

frekvenskontroller. 

 

Branche 2014 2015 2016 2017 

Akvakultur 241 267 221 222 

Biproduktvirksomheder 370 367 708 1.279 

Embryoopsamlingste-

ams 
- - 6 8 

Fjerkræproducenter 

undtagen GMP 
79 80 100 100 

Handelsbesætninger - - 2 2 

Handyrsstationer 39 40 47 53 

Konsumægsproducenter 

GMP 
70 95 150 165 

Samlesteder 20 24 31 32 

Slagtekyllinger GMP 8 - 8 146 

Sædbanker 6 9 9 21 

Vaskepladser 3 2 2 2 

Zoologiske anlæg 30 36 36 36 

I alt 866 920 1.320 2.006 

Tabel 4.19: Frekvenskontroller fordelt på branche i perioden 2014-2017 
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4.3.1.1 Kontrolkampagner 

I 2017 blev gennemført 8 kontrolkampagner på veterinærområdet: 

 Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold 

 Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med 

behandlingerne 

 Info-kampagne søer 

 Forebyg spredning af smitstoffer 

 Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 

 Ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin 

 Ulovlig omsætning af hunde 

 Kontrol af dyrevelfærdsmærkeordningen i besætninger 

 

4.3.2 Dyresundhed 

 

4.3.2.1 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 Kommissio-

nens forordning nr. 1082/2003 og 1505/2006 om mindstekrav til kontrollen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

Der blev i 2017 foretaget kontrol på 747 kvægbedrifter, hvor i alt 157.026 kreaturer blev kon-

trolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 382 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 51 % af bedrifterne, hvilket er samme niveau som 

tidligere år. Det er en høj procentdel, men det skyldes formentlig, at næsten alle de kontrolle-

rede besætninger er udtaget til kontrol, fordi Fødevarestyrelsen havde en formodning om fejl 

ud fra bl.a. observationer og de data, som besætningsejeren havde indberettet til CHR.  

 

Får og geder: 

Der blev foretaget kontrol på 307 bedrifter med får eller geder, hvor i alt 18.560 får/geder blev 

kontrolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 98 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 32 % af bedrifterne, hvilket er samme niveau som 

tidligere år.  

  

Den fysiske kontrol i besætningerne blev foretaget af Landbrugsstyrelsen, mens sagsbehand-

lingen blev foretaget af Fødevarestyrelsen. 

 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gennemførte desuden en informations- og kontrol-

kampagne med fokus på om kvæg, svin, får og geder i hobbyhold var korrekt mærket og regi-

streret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Omsætning af disse dyr i hobbyhold finder 

bl.a. sted via salg på internettet, sociale medier og i aviser. Kontrollerne blev udpeget tilfældigt 

ved søgning på annoncer på internettet. Kampagnens resultater viste, at 86 % af hobbyhol-

dene overholder reglerne for mærkning og registrering af hobbyhold i CHR-registret. Veteri-

nærrejseholdet foretog både den fysiske kontrol og sagsbehandlingen af de 100 kontrolbesøg, 

der blev gennemført under kampagnen. 

 

4.3.2.2 Animalske biprodukter (ABP) 

Fødevarestyrelsen fastsatte kontrolfrekvenser individuelt for hver ABP virksomhed i tråd med 

kontrolkonceptet på veterinærområdet, i forhold til virksomhedens produkter, aktiviteter og 

branche.  

 

Ved fastsættelse af kontrolfrekvensen for den enkelte virksomhed er der ikke taget hensyn til 

virksomhedens størrelse og kompleksitet. Disse parametre har derimod indflydelse på varig-

heden af det enkelte kontrolbesøg. 
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Ved at risikovurdere den enkelte virksomhed, kan man differentiere i forhold til hvad virksomhe-

den foretager sig og dermed målrette kontrollen mod de virksomheder, der er forbundet med 

den største potentielle risiko for folke- og dyresundheden. 

 

Der blev udført 1279 ordinære kontroller på ABP området i 2017. Regelefterlevelsen for ordi-

nære kontroller på ABP området var i 2017 98,67 %. 

 

Kontrolkampagne på ABP området 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2017 en kontrolkampagne med fokus på fremstilling, oplag-

ring, anvendelse og sporbarhed af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med ani-

malsk indhold.  

For en mere detaljeret beskrivelse af kampagnen henvises til slutrapporten på Fødevarestyrel-

sen hjemmeside22. 

 

4.3.2.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

I 2017 udstedte Fødevarestyrelsen 51.553 certifikater på levende dyr og 4.745 certifikater på 

avlsmateriale i EU Kommissionens TRACES system, som er det system medlemsstaterne skal 

anvende ved udstedelse af certifikater. Disse i alt 56.298 udstedte certifikater udgør hver en 

kontrol af den pågældende sending, som det enkelte certifikatet vedrører, der er udført fra Dan-

mark til en anden medlems- eller samhandelsstat. Dette inkluderer sendinger af levende dyr fra 

heste, kvæg, svin, fjerkræ mv. til fisk og akvakulturdyr samt avlsmateriale som fx sæd, embryo-

ner og rugeæg. 

 

Veterinærrejseholdet har i 2017 foretaget en række kontroller hos opdrættere, udsættere og 

omsættere af fjervildt. Veterinærrejseholdet har udført prioriterede kontroller hos 40 registre-

rede opdrættere af fasaner, gråænder og agerhøns. Hos 17 af disse opdrættere, blev der ikke 

konstateret overtrædelser af reglerne. 

 

Veterinærrejseholdets kontroller på fjervildtområdet i 2017 har afsløret mange og alvorlige over-

trædelser af reglerne. Der er fundet overtrædelser, der vedrører dyrevelfærd og den måde dy-

rene opdrættes på, herunder at flere besætninger stadigt anvender næbringe og næbskærme. 

 

Lovgivningsområde Antal kontroller med sanktioner 

Dyrevelfærd besætning inkl. transport af dyr 9 

Godkendelse m.v. 6 

Husdyrssygdomme 1 

Medicin besætninger 5 

Omsætning 8 

Smittebeskyttelse 6 

I alt 35 

Tabel 4.20: Fordeling af sanktioner på lovgivningsområder 

 

Veterinærrejseholdet har endvidere som opfølgningen på kampagnen om ulovlig omsætning af 

fjervildt gennemført i 2016, udført en række kontroller hos udsættere, omsættere, transportører 

og importører af fjervildt i 2017. Disse kontroller har haft fokus på sporbarhed af fjervildt, der 

indføres, omsættes og udsættes i Danmark. Der er foretaget i alt 65 kontroller med sporbarhed 

af fjervildt. Regelefterlevelsen var på 75 %. Overtrædelserne er sanktioneret med både ind-

skærpelser, forbud og politianmeldelser.  

                                                           
22 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagne-Organi-

ske-goedningsstoffer.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagne-Organiske-goedningsstoffer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrolkampagne-Organiske-goedningsstoffer.aspx
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Der er i forbindelse med fund af Carbofuran forgiftede makreller givet forbud mod jagt i en pe-

riode på ca. 1 uge i to jagtområder i Store Vildmosen. Der er til to ejendomme udstedt bøde-

forlæg for overtrædelser af reglerne om opbevaring og anvendelse af receptpligtige lægemid-

ler til fjervildt. 1 person der importerer og forhandler fasaner fra Polen, er politianmeldt for gen-

tagne gange at overtræde reglerne om beskyttelse af dyr under transport. 

 

I en enkelt besætning er der fundet anvendelse af næbringe til fasaner, selv om dette har væ-

ret forbudt i adskillige år. Besætningsejeren blev politianmeldt 

 

Det vurderes, at der er udfordringer med sporbarheden af fjervildt, både af dansk opdrættede 

fugle, men også af importerede fugle. Der er fundet 10 besætninger med fjervildt, der ikke var 

registreret i CHR, og der er fundet mangelfulde eller helt manglede optegnelser over omsæt-

ning af fjervildt, samt optegnelser over, hvor fuglene er sat ud i naturen i adskillige besætnin-

ger. Dette kombineret med, at der i 13 besætninger ikke foretages overvågning af besætnin-

gen for Aviær influenza, ved indsendelse af fugle til undersøgelse, må vække en hvis bekym-

ring.  

 

Der er i 7 besætninger ikke foretaget den lovpligtige vaccination mod Newcastle Disease. 

Fugle og æg fra disse besætninger bliver solgt og formidlet videre, og kan udgøre en smitteri-

siko ved udbrud af den pågældende sygdom. 

 

4.3.3 Dyrevelfærd 

Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste blev i 2017 tilrettelagt og gennemført 

af Fødevarestyrelsen efter det veterinære kontrolkoncept, der blev indført i 2013. Endvidere 

kontrolleredes transportbestemmelserne på slagterier, på samlesteder og ved direkte udførsler 

fra besætninger af Fødevarestyrelsen, medens politiet gennemførte stikprøvekontrol af dyr un-

der vejtransport, eventuelt med dyrlægefaglig bistand fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejse-

hold. 

 

En rapport om resultaterne af kontrollen med landbrugsdyr og heste, samt kontrollen med 

transportbestemmelserne, (”Dyrevelfærd i Danmark 2018 – med resultater fra velfærdskontrol-

len i 2017”), blev offentliggjort i oktober 2018 på Fødevarestyrelsens hjemmeside23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevel-

færd/Årsrapport/FINAL.Dyrevelfærdsrapport%202018%20(2).pdf 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelfærd/Årsrapport/FINAL.Dyrevelfærdsrapport%202018%20(2).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelfærd/Årsrapport/FINAL.Dyrevelfærdsrapport%202018%20(2).pdf
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Antal kontrol-

lerede CHR pr. 

dyreart 

Antal besæt-

ninger uden 

anmærkninger 

Indskærpelser Påbud 
Politianmel-

delse 

Svin 592 338 250 0 13 

Kvæg inkl. 

kalve 
510 417 90 3 4 

Får 140 136 4 0 0 

Geder 28 27 1 0 0 

Heste* 153 149 4 0 0 

Pelsdyr 81 69 12 0 0 

Slagtekyllinger 26 23 3 0 0 

Æg, buranlæg 21 21 0 0 0 

Fjervildt 40 23 15 0 2 

Gæs, ænder, 

kalkuner 
17 14 3 0 0 

Antal kontrolle-

rede CHR-nr. i 

alt 

1.623 1.234 382 3 20 

Tabel 4.21: Det samlede antal besætningskontroller i 2017 og antal besætninger, der har fået konkrete 

sanktioner. 

* Antal besætninger kontrolleret – Heste er ikke i CHR. 

 

Dyregruppe Kontrolobservation24 Indskærpelse Politianmeldelse 

Fjerkræ 0 1 0 

Kvæg 3 41 86 

Svin 17 140 119 

Tabel 4.22: Transport til slagteri 2017. Oversigt over dyrevelfærdsovertrædelser fundet på 

transportkontrol i forbindelse med kontrollen til slagterier i 2017. Fordelt på dyregruppe. I de  

tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles 

kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen. 
 

 

Dyregruppe Indskærpelse Politianmeldelse 

Kvæg 1 0 

Svin 15 0 

Tabel 4.23: Transport over samlesteder 2017. Oversigt over overtrædelser fundet på  

transportkontrol i forbindelse med kontrollen over samlesteder 2017. Fordelt på dyregruppe. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Kontrolresultatet kontrolobservation registreres i de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen ikke kan afgøre, hvem der er an-

svarlig for overtrædelsen. Dette skyldes, at det præcise tidspunkt for, hvornår overtrædelsen er sket eller påført dyret, 

ikke kan fastslås. Overtrædelsen kan således enten være sket i besætningen eller i forbindelse med transporten til slag-

teri og besætningsejeren, transportøren eller chaufføren kan potentielt være ansvarlig. I sådanne sager kan Fødevaresty-

relsen ikke træffe afgørelse om en indskærpelse, hvis ingen af parterne efter partshøring erkender ansvaret, men sagen 

registreres som en ”kontrolobservation” i Fødevarestyrelsens digitale kontrolsystem, således at udviklingen på området 

fortsat kan følges. Hvis det vurderes, at sagens alvor og omfang nødvendiggør en straffesag, anmeldes forholdet til poli-

tiet med henblik på efterforskning og registreres ikke som kontrolobservation, men som et politianmeldt forhold. 
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Dyregruppe  Indskærpelse Påbud og bøde 

Svin Manglende kompetencebevis 1 0 

 Manglende kort transportautori-

sation 
2 0 

 Manglende lang transportautori-

sation 
1 0 

 Manglende ledsagedokumenter 0 0 

 Manglende synsgodkendelse 

køretøj 
1 0 

 Køretøj-manglende adgang til 

drikkevand 
1 2 

 Køretøj-mangler/defekter 1 0 

 Overlæs på køretøj 0 0 

Tabel 4.24: Transport ved eksporter 2017. Oversigt over overtrædelser fundet på transport- 

kontrol i forbindelse med kontrollen af transport ved eksporter 2017. Fordelt på dyregruppe og 

 på overtrædelsesårsag. 
 

 

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner på dyrevelfærdsområdet 

 

Kontrol af dyrevelfærdsmærkningsordningen i besætninger med grise 

I foråret 2017 introducerede Miljø- og Fødevareministeriet et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke, 

som i første omgang kunne ses på kød fra grise. Der var i august 2017 tilmeldt 167 grisebe-

sætninger under mærket – heraf 93 økologiske. Grundkravene, der er nødvendige for at opnå 

et hjerte i Dyrevelfærdsmærket, er en forbedring i forhold til den traditionelle produktion på føl-

gende områder: 

 

- Krav om fritgående søer i farestalden på nær tidsrummet fra faringen og til højst fire 

dage efter faring 

- Krav om fritgående søer i løbe- og kontrolafdelingen allerede nu uanset lovgivnin-

gens overgangsperiode frem til 2035 

- Krav om tildeling af halm som rode- og beskæftigelsesmateriale 

- Krav om 'hele haler' dvs. at grisene ikke er halekuperede og ikke har halebid. (95 % 

af danske grise bliver i dag halekuperede for at undgå halebid). 

- Mere plads 

 

For at kunne opnå to hjerter er der yderligere krav om mere plads (30 %) og halm på gulv, og 

farebøjle må højst anvendes fra faringen og til højst to dage efter faring.  

For at kunne opnå tre hjerter er der yderligere krav om, at grisene skal fødes på friland, og 

krav om mere halm. Desuden er arealkravene skærpet. 

 

Formålet med kampagnen var: 

- at kontrollere, om hjertebesætningerne levede op til kravene i bekendtgørelse nr. 225 

af 6. marts 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød med tilhø-

rende bilag 

- at skabe sikkerhed for forbrugeren for, at mærkekravene overholdes i hjertebesæt-

ninger.  

 

Fødevarestyrelsen kontrollerede alle grisebesætninger tilmeldt dyrevelfærdsmærkningsordnin-

gen, på nær økologiske besætninger. (De økologiske besætninger bliver i forvejen kontrolleret 

af Landbrugsstyrelsen og indgik derfor ikke i Fødevarestyrelsens kampagne.)  
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Kampagneperioden var september til december 2017. Kontrollen var uanmeldt og foregik efter 

Fødevarestyrelsens generelle kontrolprincipper. Forud for kampagnen var branchen orienteret 

om, at den ville blive gennemført, primært ved information til Danish Crown, som har stået for 

kontakten til og tilmelding af de fleste primærproducenter. 

 

Der blev kontrolleret 66 besætninger på 65 CHR-numre. Alle hjerte 1-besætninger blev kontrol-

leret uden anmærkninger. Der blev givet fire indskærpelser for manglende eller beskidt rode- og 

beskæftigelsesmateriale i dele af besætningen – to i hjerte 2-besætninger og to i hjerte 3-be-

sætninger. I én hjerte 3-besætning blev der ved det opfølgende besøg fundet så store dyrevel-

færdsmæssige problemer, at der blev indgivet politianmeldelse, og besætningen blev efterføl-

gende udelukket fra ordningen. 

 

Det var forventet, at producenterne var motiverede for at opfylde kravene, da det er en frivillig 

ordning, som producenterne har tilmeldt sig. Langt de fleste besætninger havde opfyldt kra-

vene. Der blev dog givet enkelte indskærpelser, primært på for lidt rode- og beskæftigelsesma-

teriale i dele af besætningen. Generelt kunne det konkluderes, at mærkekravene var overholdt 

hos de tilmeldte besætninger. 

 

Sammenfattende blev det konkluderet, at der fortsat var behov for fokus på håndteringen af 

syge og tilskadekomne dyr, både som en del af den ordinære velfærdskontrol i besætningerne, 

men også som kampagner målrettet de udfordringer, der karakteriserer de enkelte besætnings-

typer. 

 

Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside25. 

 

Ulovlig omsætning af hunde 

Afsløring af sager med ulovligt opdræt og handel med hunde har afstedkommet et ønske om at 

øge de dyrevelfærds- og sundhedsmæssige forhold for hundene. Derudover har området sær-

deles stor bevågenhed fra såvel offentligheden som fra det politiske system.  

 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har siden 2015 udført en kontinuerlig indsats mod ulov-

lig handel og opdræt af hunde, herunder også ulovlig import, på baggrund af henvendelser fra 

borgere, dyreværnsorganisationer og andre myndigheder. De primære fund ved denne indsats 

har været erhvervsmæssig handel og/eller opdræt af hunde uden tilladelse fra Fødevarestyrel-

sen, overtrædelser i forbindelse med kommerciel indførsel af hunde til Danmark samt mangel-

fuld mærkning og registrering af hunde i Dansk Hunderegister.  

 

Denne kampagne har i forlængelse af ovenstående været en styrket indsats med fokus på at 

opspore og identificere borgere, der driver ulovligt erhvervsmæssigt opdræt og /eller handel 

med hunde eller som ulovligt importerer hunde til Danmark med henblik på videresalg.  

 

Kampagnens formål var: 

- at få opsporet og identificeret borgere, der ulovligt omsætter hunde, og gennem kon-

trol og vejledning om reglerne, at få disse hundehold lovliggjorte 

- at øge dyrevelfærden i hundehold, hvor der foregår erhvervsmæssigt opdræt og han-

del med hunde samt hundehold, hvor der er tale om kommercielt indførte hunde med 

henblik på videresalg eller formidling  

- at forebygge den ulovlige indførsel af hunde og derigennem reducere risikoen for over-

førsel af sygdomme til dyr og mennesker 

- at øge borgernes kendskab til reglerne i forbindelse med erhvervsmæssig omsætning 

af hunde og hvilke forholdsregler man som borger bør tage i forbindelse med køb af 

hund således, at markedet for ulovlig omsætning af hunde mindskes. 

                                                           
25 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrol_af_dyrevelfaerds-
maerkningsordningen_i_besaetninger_Kontrolkampagne_2017.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrol_af_dyrevelfaerdsmaerkningsordningen_i_besaetninger_Kontrolkampagne_2017.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Kontrol_af_dyrevelfaerdsmaerkningsordningen_i_besaetninger_Kontrolkampagne_2017.aspx
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Kontrolkampagnen blev gennemført fra september til november 2017. Veterinærrejseholdet 

har i samarbejde med Fødevarerejseholdet lavet internetresearch via internetmedier som Fa-

cebook, Google, Gul & Gratis og Den Blå Avis for at opspore og identificere borgere, hvor der 

kunne være tegn på ulovlig omsætning af hunde. Dette medførte i alt fem kontrolbesøg. Der-

udover har Veterinærrejseholdet aflagt 31 kontrolbesøg på baggrund af henvendelser fra bor-

gere, dyreværnsorganisationer, andre myndigheder, Gul & Gratis, Den Blå Avis, Dansk Kennel 

Klub og anonyme henvendelser. Kontrolbesøgene har som udgangspunkt været uanmeldte og 

blev udført af dyrlæger fra Veterinærrejseholdet.  

 

I kampagneperioden blev der foretaget i alt 36 kontroller, heraf blev én kontrol udført som en 

administrativ kontrol. Kontrollerne har været fordelt over hele landet.  

Enogtredive kontrolbesøg blev gennemført på baggrund af henvendelser fra borgere, dyre-

værnsorganisationer, andre myndigheder samt Gul & Gratis og Den Blå Avis. Fem kontrolbe-

søg blev gennemført på baggrund af internetsøgning.  

Fødevarestyrelsen undersøgte ved hver kontrol forhold vedr. dyrevelfærd, omsætning og god-

kendelser.  

- 7 ud af 36 kontroller gav ikke anledning til sanktioner eller vejledninger.  

- 14 ud af 36 kontroller gav udelukkende anledning til vejledninger.  

- 15 ud af 36 kontroller gav anledning til sanktioner og vejledninger.  

 

Ud af 36 kontroller gav 4 anledning til sanktioner vedr. dyrevelfærd, 7 kontroller gav anledning 

til sanktioner vedrørende tilladelse til erhvervsmæssigt opdræt og eller handel med hunde. 3 

kontroller gav anledning til i alt 7 sanktioner for overtrædelser i forbindelse med kommerciel 

indførsel af hunde til Danmark og 9 kontroller gav anledning til sanktioner for overtrædelser af 

reglerne for mærkning og registrering i Dansk Hunderegister.  

 

Samlet set blev der ved 35 kontrolbesøg set 457 hunde. Den sidste kontrol var en administra-

tiv kontrol. 

 

Der blev i alt gennemført 36 kontroller på baggrund af henvendelser og internetfund vedrø-

rende ulovlig omsætning af hunde.  

 

I kampagnen gav 42 % af kontrollerne anledning til sanktioner. Det drejede sig primært om 

overtrædelse af lovgivningen om kommerciel indførsel af hunde til Danmark og om erhvervs-

mæssigt opdræt og/eller handel med hunde.  

 

Der bør fortsat være fokus på ulovlig omsætning af hunde i Danmark. Den tilsyneladende om-

fattende internationale handel med og indførsel af hunde til Danmark kan udgøre en risiko for 

indførsel af en række alvorlige og smitsomme sygdomme. Det kan ligeledes medføre dyrevel-

færds- og adfærdsmæssige problemer for hundene, hvis den gældende lovgivning ikke bliver 

overholdt. Yderligere bør der fortsat være fokus på at få lovliggjort hundehold, hvor der drives 

ulovligt erhvervsmæssigt opdræt og/eller ulovlig handel, således at det sikres, at hundene hol-

des og opdrættes under sundheds- og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold.  

 

Kampagnen viste desuden, at 25 % af kontrollerne gav anledning til sanktioner for manglende 

eller mangelfuld mærkning og registrering af hunde i Dansk Hunderegister. Mærkning og regi-

strering er vigtig, hvis hunde forvolder skade på personer eller genstande, men også i forhold 

til smitteopsporing ved udbrud af smitsomme sygdomme.  

 

11 % af kontrollerne gav anledning til sanktioner for overtrædelser af dyreværnsloven. Dyre-

velfærd for hundene bør stadig være et prioriteret fokuspunkt, da de forhold, hundene lever 

under, har stor betydning for deres sundhed, velfærd og adfærd.  
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For at mindske markedet for ulovlig omsætning af hunde, er det fortsat nødvendigt med et højt 

informationsniveau om, hvordan man som hundekøber skal forholde sig ved køb af såvel uden-

landske om danske hunde. 

 

Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside26.  

 

Kursus om vurdering af transportegnethed 

For at styrke ensartetheden i vurdering af dyrs transportegnethed i Fødevarestyrelsen blev der i 

2016 afholdt en Blitz om vurdering af transportegnethed. Blitzen udmundede i en guide om vur-

dering af transportegnethed for foreløbig 4 lidelser: Navlebrok hos svin, halebid hos svin, halte 

dyr og magre køer samt et kursus om vurdering af transportegnethed hos dyr for Fødevaresty-

relsens personale. Kurser om vurdering af transportegnethed blev afholdt i 2017 med delta-

gelse af alle embedsdyrlæger fra Fødevarestyrelsens kontrolenheder. 

 

4.3.4 Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

Kontrollen af medicin i besætninger og dyrlæger indgår i den beskrevne veterinære kontrolkon-

cept.  Dvs. at der på hver kontrol, uanset om det er nulpunkt- eller prioriteret kontrol, kontrolle-

res medicin. Derudover kontrolleres der anvendelse af medicin på kampagner. 

Regelefterlevelsen for nulpunktkontrol, prioriteret kontrol på medicinområdet for besætninger 

var 88,4 %. Regelefterlevelsen for dyrlæger var 83,1 % 

 

I alt har der været 8 sager af praktiserende dyrlæger om frakendelse eller fraskrivelse af ret-

tigheder, i hvilken forbindelse dyrlægen i 5 af sagerne frivilligt fraskrev sig autorisationen eller 

dele deraf og 1 sag, hvor dyrlægen fik begrænset sin autorisation ved Veterinærrejseholdets 

administrative afgørelse.  

 

4.3.4.1 Restkoncentrationer af forbudte stoffer, veterinærmedicin eller 

miljøforureninger i dyr og animalske produkter 

Fødevarestyrelsen udtog og analyserede ca. 13.500 prøver fra svin, kvæg, får, geder, heste, 

fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, vildt og honning for rester af hormoner, antibiotika og anden me-

dicin til dyr samt forurenende stoffer fra miljøet, der kan finde vej til foder eller drikkevand. Prø-

vetagningen foretages efter retningslinjerne i EU Direktiv 96/23. Resultaterne findes på hjem-

mesiden27. 

 

I denne overvågning blev der ikke i prøver fra geder, heste, fjerkræ, akvakultur, æg, opdrættet 

vildt og honning fundet uacceptable restkoncentrationer. 

 

I prøver fra kvæg blev der via overvågningen fundet en enkelt mælkeprøve med indhold af tu-

lathromycin. Dette stof må ikke anvendes til behandling af dyr, som leverer mælk til konsum, så 

fundet medførte et opfølgende kontrolbesøg og opfølgende prøver. Herudover blev der ved 

overvågningen i 2017 ikke fundet prøver med rester af ulovligt anvendt eller forbudte lægemid-

ler. 

 

Ved overvågningen af lovligt anvendte, tilladte lægemidler blev der i prøver fra to søer fundet 

rester af antibiotikummet oxytetracyklin over grænseværdien. Som følge heraf blev begge slag-

tekroppe destrueret, og Fødevarestyrelsen var på opfølgende kontrolbesøg i besætningerne, 

                                                           

26https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Ulovlig_omsaet-

ning_af_hunde_Kontrolkampagne_2017.aspx 

27https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx?Ind-

gang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater& 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Ulovlig_omsaetning_af_hunde_Kontrolkampagne_2017.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2017/Sider/Ulovlig_omsaetning_af_hunde_Kontrolkampagne_2017.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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hvor søerne kom fra. I en mælkeprøve fra kvæg blev der desuden fundet salicylsyre over 

grænseværdien, som viste sig sandsynligvis at stamme fra forurening fra klovforbindinger og 

strøelse i halmen.  

 

Prøver, hvor der blev fundet indhold af forurenende stoffer fra miljøet, er listet i nedenstående 

tabel: 

 

Dyreart Fund 

Kvæg I to prøver blev der fundet rester af taleranol og relaterede 
toxiner, som følge af forurening med fusarium toxiner i fo-
deret.  

I 13 prøver af kalvelever blev der fundet rester af kobber 
over gældende grænseværdi. 

Svin 

 

I to prøver fra svin blev der fundet rester af kviksølv over 

gældende grænseværdi. 

Får I tre prøver fra får blev der fundet rester af kobber over 

gældende grænseværdi. 

Vildt I to prøver fra ænder blev der fundet rester af kviksølv og 

kobber over gældende grænseværdi. 

I fire prøver fra rådyr blev der fundet rester af kobber over 

gældende grænseværdi. 

Tabel 4.25: Oversigt over prøver der havde uacceptabelt indhold af forurenende stoffer fra miljøet 

 

4.3.4.2 Antibiotika 

 

Antibiotikagrænseværdi: 

Siden indførelsen af Gult kort ordningen for svinebesætninger i 2010 er ordningens grænse-

værdier blevet reduceret en række gange, og i 2016 blev ordningen videreudviklet som et dif-

ferentieret gult kort med forskellig vægtning af forskellige antibiotikagrupper.   

  

Køer 

Tyre, 

kalve og 

hundyr 

der 

endnu 

ikke har 

kælvet 

Søer, 

gylte og 

orner 

Små-

grise 

Svin 

over 30 

kg und-

tagen 

søer, 

gylte og 

orner 

Antibiotikaforbrug i ADD 

pr. 100 dyr pr. dag til og 

med maj 2013 

2,1 1,2 5,2 28 8 

Antibiotikaforbrug i ADD 

pr. 100 dyr pr. dag fra 

og med juni 2013 til og 

med oktober 2014 

2,1 1,2 5 25 7 

Antibiotikaforbrug i ADD 

pr. 100 dyr pr dag fra og 

med november 2014  

2,1 1,2 4,3 22,9 5,9 

Antibiotikaforbrug i ADD 

pr. 100 dyr pr dag fra og 

med 31. marts 2017 

2,1 1,2 4,1 21,8 5,6 

Antibiotikaforbruget i 

ADD per. 100 dyr per 

dag fra 31. december 

2017 

2,1 1,2 3,8 20,2 5,2 

Tabel 4.26: Grænseværdier for antibiotikaforbrug for kvæg- og svinebesætninger i 

perioden  2010-2017 
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På baggrund af udviklingen i forbruget af antibiotika til kvæg vurderede Fødevarestyrelsen, at 

der i 2017 ikke var behov for en justering af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvægbe-

sætninger. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Svinebesætninger, 

påbud om reduk-

tion, ændring af 

rådgivningskategori 

43 32 62 29 32 

Svinebesætninger 

med skærpet tilsyn 
2 0 0 0 0 

Svinebesætninger, 

opfølgende kontrol-

besøg 

18 43 46 29 27 

Kvægbesætninger, 

nedrykning 
- 243 233 259 224 

Tabel 4.27: sanktioner og kontrol af svine- og kvægbesætninger i relation til antibi-

otikaforbrug i perioden 2013-2017 

 

Opgørelsen i tabel 4.27 er lavet efter det år aktiviteten er gennemført. Eksempelvis kan besæt-

ningen være udtrukket til høring sidst i 2016, men påbuddet er givet i 2017 (inkluderet i 2017) 

eller påbud givet i 2016 men opfølgende kontrolbesøg er sket i 2017 (inkluderet i 2017).  

 

Læs mere om grænseværdier for antibiotikaforbrug på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

 

Kontrolkampagne om antibiotikabehandling af yverbetændelse i kvægbesætninger 

Fødevarestyrelsen gennemførte en oplysnings- og kontrolkampagne om antibiotikabehandling 

af yverbetændelse. Kampagnen havde til formål at sætte fokus på kravene til bakteriologisk di-

agnostik ved yverbehandlinger med andre antibiotika end simple penicilliner. Kravene gælder 

uanset om behandlingen er lokal eller systemisk. 

 

Kontrollen omfattede 153 besætninger og 31 dyrlæger. Hos 7 besætningsejere (5 procent) og 

hos 7 dyrlæger (23 procent) blev der givet sanktioner for overtrædelse af medicinreglerne. 

Den hyppigste overtrædelse var (12 ud af i alt 14 givne sanktioner), at der ikke blev udtaget 

mælkeprøver i forbindelse med brug af bredspektret antibiotika til behandling af yverbetændel-

ser. Det blev konstateret, at landmanden i nogle tilfælde ikke var instrueret korrekt af dyrlægen 

om udtagning af prøve forud for behandling med bredspektret antibiotika. Herudover fulgte en-

kelte landmænd ikke dyrlægens instruktion. Endelig oplyste enkelte dyrlæger, at de ikke var 

klar over pligten til at gemme laboratoriesvar i deres journalmappe for hver besætning. 

 

Kontrolkampagne om medicinanvendelse i 250 slagtesvinebesætninger 

Fødevarestyrelsen gennemførte en oplysnings- og kontrolkampagne om medicinanvendelse i 

250 slagtesvinebesætninger i efteråret 2017. I 84 % af de kontrollerede slagtesvinebesætninger 

blev der ikke konstateret overtrædelser. I tilfælde med overtrædelser manglede besætningen 

typisk optegnelser over hvilke dyr, der havde fået hvilken medicin, eller også var optegnelserne 

på anden måde mangelfulde. I flere tilfælde havde landmanden ikke fulgt anvisningerne i dyrlæ-

gens behandlingsplan. For flokbehandling af slagtesvin med antibiotika og korrekt dosering var 

reglerne blevet overtrådt i 9 af de 202 kontrollerede besætninger, der anvendte flokbehandling. 

Fødevarestyrelsen fortsætter i 2018 med at holde fokus på opbevaring og anvendelse af medi-

cin. Fremadrettet vil man bl.a. se på zinkforbruget i svinebesætningerne. 
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4.4 Plantesundhedskontrollen og overvågning 
Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler 

Antallet af gartnerier og planteskoler, der er tilmeldt styrelsens obligatoriske avlskontrol, er 

gennem en længere årrække faldet drastisk 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. De seneste år ser udviklingen sam-

let set ud til at være stagneret. Antallet af indberettede arealer på friland og tilmeldte virksom-

heder er dog fortsat faldet, mens væksthusarealet har været stigende. Antallet af kontrolbesøg 

i 2017 ligger på samme niveau som i 2016. Der blev i 2017 udført 1.049 kontroller hos de 525 

registrerede virksomheder. Der har været et fald i antallet af tilmeldte virksomheder fra 2016 til 

2017, fordi der er udmeldt en række havecentre på grund af præcisering af regler.  

Antallet af registrerede omsættere har været støt faldende over en lang periode, men har i de 

seneste år ligget stabilt på 30 tilmeldte virksomheder. 

 

I forbindelse med avlskontrollen i 2017 blev der gjort færre fund af karantæneskadegørere i 

forhold til tidligere år. Det skyldes sandsynligvis den meget våde og kolde sommer. Der blev 

konstateret fund af Phytopthora ramorum (europæisk visneskimmel) og af Erwinia amylovora 

(ildsot), og kun et par enkelte andre skadegørere, der ikke må findes på planter, der omsættes 

i EU.  

Der blev i 2017 givet 11 påbud pga. fund af karantæneskadegører (herunder 4 Phytopththora 

ramorum, 5 Erwinina amylovora), 8 pga. af kvalitetsforringende skadegørere.  

 

Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrol og virustest af basis læggekartofler omfattede i 2017 4.527,45 ha hos 78 avlere. Af 

det samlede areal i basisavlen blev 3,4 % kasseret som læggekartofler, og 1,8 % blev ned-

klassificeret. Avlskontrol og virustest af præbasis læggekartofler i 2017 omfattede 228,68 ha 

hos 8 avlere. I præbasisavlen blev 0,51 % kasseret som læggekartofler, og 1,4 % blev ned-

klassificeret.  

Resultater af undersøgelser for karantæneskadegørere på kartofler er allerede indsendt i hen-

hold til de direktiver, der gælder for de pågældende skadegørere. Det skal dog nævnes, at der 

i 2016 ikke blev konstateret kartoffelring- og brunbakteriose eller de fire arter af Epitrix i avls-

kontrollen af læggekartofler.  

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside offentliggøres hvert år resultaterne af kontrollen med den 

danske læggekartoffelproduktion28. 

 

Udbrud af kartoffelbrok 

I september-oktober 2014, blev der konstateret et udbrud af kartoffelbrok (Synchytrium Endo-

bioticum) på tre bedrifter i Midtjylland. Patotypen er bestemt til at tilhøre gruppe 8/18. For at 

bekæmpe udbruddet blev der udstedt forbud mod at dyrke kartofler og andre planter til plant-

ning på marker, hvor der er konstateret kartoffelbrok, samt påbud om at rengøre landbrugsma-

skiner, der er benyttet i marker smittet med kartoffelbrok. 

 

For at afgrænse udbruddet af kartoffelbrok i Midtjylland, oprettede Landbrugsstyrelsen en un-

dersøgelseszone omkring de smittede marker. Marker, der lå inden for undersøgelseszonen 

eller berørte denne, blev undersøgt for kartoffelbrok. Der blev ikke fundet kartoffelbrok i disse 

arealer og arealerne er efterfølgende taget ud af undersøgelseszonen.  

Desuden blev oprettet en sikkerhedszone omkring smittede marker. I sikkerhedszonen må 

dyrkes kartofler af sorter, der er resistente mod patotype 8/18. Zonerne er vist på de kort, som 

landmændene benytter når de søger om arealstøtte, så de bliver vejledt om, hvilke krav der er 

på de enkelte arealer. 

                                                           
28http://lfst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler 

http://lfst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler%0d
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Ved undersøgelse af arealerne i 2015 og 2016 blev der ikke fundet kartoffelbrok og arealerne 

er ikke undersøgt i 2017. 

 

I november 2016 blev konstateret fund af kartoffelbrok på yderligere en bedrift i samme geogra-

fiske område som fundet i 2014. Patotypen er bestemt til at tilhøre gruppe 8/18. Bedriften er på-

lagt samme restriktioner for marker smittet med kartoffelbrok og marker i sikkerhedszonen som 

beskrevet for fundene i 2014. 

I 2017 er der lavet overvågning for kartoffelbrok omkring den fabrik, som tidligere har modtaget 

kartofler fra det område, hvor der er gjort fund af kartoffelbrok. Der er udtaget prøver til kontrol i 

arealer, som er dyrket med stivelseskartofler, som ikke er resistente mod patotype 8/18.  Over-

vågningen har foregået i en radius på 15 km omkring fabrikken i Brande, hvortil der har været 

leveret kartofler fra det samme område. Denne undersøgelse har ikke påvist forekomst af kar-

toffelbrok.  

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2017 kontrolleret ca. 1.598 forsendelser. I 2017 var der 4 afvisninger ved importkon-

trollen, hvoraf 2 skyldtes forekomst af karantæneskadegørere (Liriomyza sativae). Afvisnin-

gerne er blevet notificeret via Kommissionens varslingsdatabase EUROPHYT. Herudover var 

der 2 afvisninger pga. manglende plantesundhedscertifikat. Der er ikke sket spredning af farlige 

planteskadegørere med importerede varer i 2016. 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM 15) 

Der var 128 godkendte danske virksomheder under ordningen i 2017. De blev alle 128 audite-

ret en gang af Landbrugsstyrelsen for at fastslå, om reglerne overholdes og for at sikre, at virk-

somheden følger procedurerne beskrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. Der blev der-

udover udført 4 opfølgende auditeringsbesøg efter behov eller ekstra stikprøveaudits. I alt er 

udført 132 kontrolbesøg/audits, hvoraf der blev konstateret afvigelser i de 14, bl.a. mangler i do-

kumentation for indkøbt varmebehandlet træ, forkert stempel, manglende ajourføring af kvali-

tetshåndbogen for ISPM15 og mangelfuld intern instruktion af medarbejdere. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Landbrugsstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-Kom-

missionen, 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 samt i medfør af en række hasteforanstaltninger. Der-

udover indberettes første fund af karantæneskadegørere i forbindelse med den danske plante-

sundhedskontrol og importkontrol. Sidstnævnte foregår via EUROPHYT. 

 

4.4.1 Plantesundhedsmæssig overvågning 

I 2017 har Landbrugsstyrelsen gennemført overvågning relateret til EU-overvågningskrav for de 

planteskadegørere, som fremgår af tabel 4.28 nedenfor. Overvågningen er foregået som del af 

det EU medfinansieringsberettigede overvågningsprogram. 
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Organisme Type og antal inspicerede steder eller arealer Resultat 2017 

Karantæneskadegørere, som ikke forekommer i EU 

Agrilus anxius Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Områder ved 

træforarbejdende og -oplagrende virksomheder. Inkluderet i 244 over-

vågninger 

Ingen fund 

Agrilus planipennis Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Inkluderet i 184 

overvågninger. 3 prøver undersøgt. 
Ingen fund 

Anthonomus eugenii Peberplante og -frugt og chiliproducerende gartnerier samt en-

groslagre og detailbutikker som omsætter grøntsager. Inkluderet i 43 

overvågninger.   

Ingen fund 

Atropellis spp. Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Inkluderet i 145 

overvågninger. 25 prøver undersøgt. 
Ingen fund 

Dendrolimus sibiricus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Områder ved 

træforarbejdende og -oplagrende virksomheder. Inkluderet i 317 over-

vågninger. 1 prøve undersøgt. 

Ingen fund 

Diaporthe vacinii Frugt og -bærplantager samt engroslagre og detailbutikker. Inkluderet 

i 10 overvågninger.  11 prøver undersøgt 
Ingen fund 

Erwinia steartii Landbrugsområder (majsmarker).  Inkluderet i 4 overvågninger. 5 

prøver undersøgt. 
Ingen fund 

Monochamus sp. Nåleskove. Områder ved træforarbejdende og -oplagrende virksom-

heder. Omgivelser til varmeværker med biobrændsel. Andre rele-

vante lokaliteter. Inkluderet i 479 overvågninger. 33 prøver fra fælder 

undersøgt. 

7 fund af Mono-

chamus gallopro-

vincialis  

(Eur. population) 

Pissodes spp. Nåleskove og landskab. Inkluderet i 209 overvågninger. 1 prøve un-

dersøgt. 
Ingen fund 

Scirtothrips sp. Fokus på Scirtothrips dorsalis.. Gartnerier og planteskoler.  Primær 

fokus på peberplanter (Capsicum). Inkluderet i 3 overvågninger. 
Ingen fund 

Planteskadegørere omfattet af EU hasteforanstaltninger 

Anoplophora chinen-

sis 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Engroslagre og 

detailbutikker. Inkluderet i 483 overvågninger. 
Ingen fund 

Anoplophora glabri-

pennis 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Områder ved 

træforarbejdende og -oplagrende virksomheder. Omgivelser til var-

meværker med biobrændsel.  Andre relevante lokaliteter. Inkluderet 

i 402 overvågninger. 

Ingen fund 

Bursaphelenchus xy-

lophilus 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Områder ved 

træforarbejdende og -oplagrende virksomheder.  Omgivelser til var-

meværker med biobrændsel. Andre relevante lokaliteter. Inkluderet i 

350 overvågninger. 75 prøver undersøgt. 

Ingen fund 

Epitrix spp. Konsumkartoffelpartier inspiceret på lager. Stikprøve-syn inkl. 

skrælleprøver i 135 konsumkartoffelpartier efter høst. 
Ingen fund 

Gibberella circinata Nåleskov. Frøavlsbevoksninger. Inkluderet i 160 overvågninger. 10 

prøver undersøgt. 
Ingen fund 

Pseudomonas syrin-

gae pv. actinidae 
Engroslagre og detailbutikker. Inkluderet i 10 overvågninger. Ingen fund 

Xylella fastidiosa Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Gartnerier. En-

groslagre og detailbutikker. Andre relevante lokaliteter. Inkluderet i 

461 overvågninger. 60 prøver undersøgt. 

Ingen fund 

Planteskadegørere som potentielt kan udløse kriser 

Clavibacter michiga-

nensis subsp. Sepe-

donicus 

Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst på lager. Stikprøve-syn 

i konsumkartoffelpartier ved 120 overvågninger. 356 prøver under-

søgt. 

Ingen fund 
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Globodera rostochien-

sis og Globodera pal-

lida 

Jordprøvetagning efter konsumkartoffelavl på 82 lokaliteter. 258 prø-

ver undersøgt. 

G. rostociensis: 5 

positive prøver 

G.pallida: 2 positive 

prøver 

Ralstonia solanacea-

rum 

Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i konsumkartoffelpartier ved 120 overvågninger. 356 

prøver undersøgt. 

Ingen fund 

Synchytrium endobio-

ticum 

Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i konsumkartoffelpartier ved 121 overvågninger. 4 prø-

ver undersøgt. 

Ingen fund 

Andre planteskadegørere som kan udgøre nye trusler 

Agrilus auroguttatus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Områder ved 

træforarbejdende og -oplagrende virksomheder. Omgivelser til lokali-

teter med brændesalg. Inkluderet i 308 overvågninger. 1 prøve under-

søgt. 

Ingen fund 

Aromia bungii Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Frugtplantager. In-

kluderet i 185 overvågninger. 1 prøve undersøgt. 
Ingen fund 

Candidatus Liberi-

bacter solanacea-

rum 

Landbrugsområder. Gulerodsmarker. Udført 14 overvågninger. 8 prø-

ver undersøgt. 
Ingen fund 

Hop stunt viroid og 

Citrus bark cracking 

viroid 

Humleplantager. Engroslagre og detilsalg. Udført 14 overvågninger. 2 

prøver undersøgt. 
Ingen fund 

Polygraphus proxi-

mus 

Nåleskov og landskab. Omgivelser til træforarbejdningsvirksomheder 

og lokaliteter med brændesalg. Omgivelser til varmeværker med bio-

brændsel. Inkluderet i 315 overvågninger. 

Ingen fund 

Thaumatotibia leu-

cotreta 

Gartnerier. Engroslagre og detailbutikker. Inkluderet i 120 overvågnin-

ger.   
Ingen fund 

Thrips setosus Gartnerier med produktion af Hydrangea spp.. Engroslagre og detail-

butikker. Inkluderet i 13 overvågninger.  13 prøver undersøgt. 
9 fund 

Xylosandrus crassi-

usculus 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Frugtplantager. In-

kluderet i 303 overvågninger. 
Ingen fund 

Tabel 4.28: Overvågning for planteskadegørere under EU medfinansieringsprogram i 2017 

 

I 2017 overvågede Landbrugsstyrelsen derudover for følgende planteskadegører, jf. forpligtelse 

under EU hasteforanstaltning: 

 

 Phytophthora ramorum (inkl. P. kernoviae) 

 

Resultatet fremgår af tabel 4.29 herunder. 

 

Phytophthora ramo-

rum og Phyophthora 

kernoviae 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. Detailbutikker. An-

dre relevante lokaliteter. Inkluderet i 473 overvågninger. 66 prøver 

undersøgt. 

5 fund 

Tabel 4.29: Overvågning for øvrige planteskadegørere.  
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5. Større aktioner for at sikre 
effektivitet 

Som led i Fødevare- og landbrugspakken (2015-2019) lancerede Miljø- 

og Fødevareministeriet i oktober 2017 en fælles kontrolstrategi, der skal 

fremtidssikre en effektiv, fleksibel og troværdig kontrol. Som start på 

implementeringen af strategiens indsats om gennemskuelige betalings-

principper, blev der i 2017 gennemført en tværgående gebyranalyse af 

ministeriets gebyrordninger, og der skal i 2018 arbejdes videre med im-

plementeringen af konklusioner herfra.  

 

5.1 Fødevarestyrelsen 
For at fremtidssikre en effektiv, fleksibel og troværdig kontrol blev en fælles tværministeriel 

kontrolstrategi vedtaget i 2017, hvor der blandt andet i Fødevarestyrelsen arbejdes med bedre 

brug og bearbejdning af data og kompetenceudvikling af tilsynsførende. Strategien er beskre-

vet i afsnit 3.1.1. 

 

Per 1. januar 2017 trådte et nyt kontrolkoncept i kraft på fødevareområdet jf. Fødevareforlig 3, 

hvilket bl.a. har betydet flere prioriteret kontroller og færre basiskontroller i forhold til tidligere. 

 

Fødevarestyrelsen påbegyndte i 1. halvår 2017 arbejdet med et kommende Fødevareforlig 4, 

som skal gælde fra 2019. Der blev i 2017 gennemført en proces med tidlig interessentinddra-

gelse, hvor repræsentanter fra ca. 25 organisationer, virksomheder, universiteter og myndig-

heder har deltaget i to workshops om fremtidens fødevaremæssige udfordringer og bud på 

løsninger. 

 

Dyrevelfærdsmærket blev lanceret i maj 2017 som led i Fødevare- og Landbrugspakken. 

Mærkets lancering har været en stor succes, og mærket har allerede nået flotte markedsan-

dele. 

 

I november 2017 blev der indgået en politisk aftale om en ny fælles kemiindsats (2018-2021) 

på tværs af fødevare- og miljøområdet. 

 

I december 2017 blev der indgået en politisk aftale om et Veterinærforlig 3 med afsæt i en 

række ekspertanbefalinger fra en nedsat gruppe af MRSA-eksperter. 

  

5.2 Landbrugsstyrelsen 
Til sikring af effektiviteten har Landbrugsstyrelsen iværksat flere indsatser under virksomheds-

strategien ”Nemt, enkelt og til tiden”. Strategien er beskrevet i 3.1.1 og kan læses her. 

Dertil kommer arbejdet under den tværministerielle kontrolstrategi ”Den fælles kontrolstrategi”, 

hvori der blandt andet arbejdes med kompetenceudvikling hos kontrollørerne, effektmålinger 

og evalueringer. Strategien er beskrevet i 3.1.1 og kan læses her. 

 

 

 

  

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-strategi-skal-ensarte-miljoe-og-foedevareministeriets-kontrol/
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6. 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 de-

centrale 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 poli-

tisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder konkluderer, at kon-

trollen udført af Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen generelt set 

er målrettet og giver den ønskede effekt. 

6.1 Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen har i 2017 nået hovedparten af de mål, der var fastsat i resultatkontrakten. 

Fødevarestyrelsen arbejder løbende på at forbedre kontrollen. 

 

6.2 Landbrugsstyrelsen 
Landbrugsstyrelsen har i 2017 opfyldt de kontrolmål, der var fastsat for de enkelte kontrolområ-

der. Landbrugsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre kontrollen.  
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7. Større tilføjelser til den 
nationale kontrolplan 

I august 2017 trådte den nye nationale kontrolplan i kraft. Den gælder i 

perioden 2017-2021. 
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