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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 om-

råderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder konkluderer, at kontrollen generelt set er målrettet og 

har effekt. 

 

Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2015 nået de mål, som var fastsat i resultatkontrakterne og egne planer. 

 

Følgende kan fremhæves: 

 

Fødevarekontrollen 

Andelen af brodne kar (fødevarevirksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af de seneste 4 kontrolrapporter) måt-

te ifølge resultatkontrakten ikke overstige 0,9 pct. af det samlede antal kontrolobjekter. Målet blev opfyldt idet andel af brod-

ne kar var 0,7 % ved udgangen af 2015.  

 

Fødevarestyrelsen havde planlagt at udføre 49.396 ordinære kontroller, og udførte 50.267. Opgørelsen er inkl. ikke-planlagte 

opgaver som fx tilbagetrækningssager. Det svarer til en målopfyldelse på 102 % 

 

  Verinærområdet 

Fødevarestyrelsen gennemførte fra september 2014 til marts 2015 øvelser i forbindelse med et fiktivt sygdomsudbrud af 

mund- og klovesyge. Øvelsen var vellykket og identificerede forbedringspotential vedrørende informationshåndtering, som 

der vil blive arbejdet videre med 

 

Jordbrug- og fiskerikontrol 

På kontrolområdet har NaturErhvervstyrelsen i 2015 fortsat arbejdet med at implementere jordbrugs- og fiskerikontrolstrate-

gien for perioden 2013-2016. Det har især omfattet en udvikling mod mere risikobaseret kontroludvælgelse og udarbejdelse 

af et kodeks for det gode kontrolbesøg. 
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1.2 Data om kontrollen 

I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg i de fleste sektorer. 

 

Virksomheds-

gruppe - regelom-

råde 

Kontrol 

2012 2013 2014 2015 

NaturErhvervsty-

relsen 

      

Fiskevirksomheder 

– hygiejnekontrol 

Landings- og op-

køberkontrol 
4.138 3.817 3.034 1.760 

Pesticidkontrol Kontrolbesøg, 

Landbrug 
660 686 665 700 

Økologi Kontrolbesøg, 

landbrug 
2.680 2.430 2.593 2.717 

Foder - hygiejne-

kontrol 

Tilsyn på Landbrug 
674 600 666 545 

Mærkning og regi-

streringskontrol 

Kontrolbesøg, 

Landbrug 
  

 
934 (+19)

1 

Fødevarestyrel-

sen 

 
    

Fodervirksomheder Antal kontrolbesøg 

i alt 
734 704 847 993 

Fødevarevirksom-

heder - Fødevare-

regler 

Antal kontrolbesøg 

i alt 76.731 75.605 75.308 74.494 

 Ordinære kontrol-

besøg 
51.220 51.111 50.424 50.422 

 Øvrige kontrolbe-

søg fx opfølgende 

kontrolbesøg og 

anden kontrol 

25.511 24.494 24.884 25.072 

Besætninger - 

dyrevelfærdskon-

trolbesøg 

Antal kontrolbesøg 

i alt 2.406 2.383 2.257 1.806 

 Kvægbesætninger 519 813 567 353 

 Svinebesætninger   378 660 284 

 Pelsdyrbesætnin-

ger  
619 69 74 100 

 Øvrige besætnin-

ger 
795 345 485 422 

 Kampagnekontrol 473 778 471 647 

Tabel 1.1: Antal kontrolbesøg i de fleste sektorer 

Note: *De 19 er uregistrerede besætninger 

 

Fødevarestyrelsen indførte i 2014 nyt kontrolkoncept for kontrollen af fodervirksomheder. Det medførte lidt flere kontrolbesøg 

på fodervirksomheder i 2014 og endnu flere i 2015. 

På de øvrige områder var der kun mindre ændringer vedr. antal kontrolbesøg. 
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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. På de enkelte kontrolbesøg kontrolleres normalt flere temaer og lovgivningsområder, så der er flere 

kontrolresultater pr kontrolbesøg på den enkelte virksomhed. 

 

 

Virksomheds-

gruppe  

Kontrolresultat 
2011 2012 2013

 
2014* 2015 

Fodervirksomhe-

der – ud fra kon-

trollerede lovgiv-

ningsområder
1
  

Ingen anmærknin-

ger 
   79,8 84,0 

 Indskærpelse     19,0 13,5 

 Påbud eller forbud    0,3 0,3 

 Adm. bødeforelæg, 

politianmeldelse 

eller autorisation 

frataget 

   1,0 2,2 

Fødevarevirk-

somheder – ud fra 

kontrollerede 

lovgivningsområ-

der 

Ingen anmærknin-

ger 

95,8 95,3 95,5 95,7 95,8 

 Indskærpelse  3,8 4,0 3,9 3,8 3,5 

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

 Adm. bødeforelæg, 

politianmeldelse 

eller autorisation 

frataget 

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

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

eller lovgivningsområder 

Note: * Data for fodervirksomheder er ændret i forhold til 2014 årsrapporten på grund af ny opgørelses-

metode 

 

På foderområdet blev der fra 2014 indført et nyt kontrolkoncept. Samtidig blev nye IT-systemer taget i brug, og der kom nye 

arbejdsgange herunder ændrede dokumentationskrav og sanktionsprincipper. Denne overgang til nyt kontrolkoncept kan væ-

re medvirkende til den lavere regelefterlevelse i 2014. På fødevareområdet var der kun minimale ændringer i regelefterlevel-

sen i 2015 i forhold til tidligere år. 

  

For så vidt angår kontrollen med dyrevelfærd fremgår af nedenstående tabel den procentvise fordeling af besætninger med 

kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud, blev meldt til politiet og/eller fik administrativ bøde. 

 

Besætninger 2012 2013 2014
 

2015 

Kvæg 13 15 12 17 

Svin 43 41 27 36 

Pelsdyr 18 19 20 11 

Slagtekyllinger 31 24 23 23 

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

bud eller politianmeldelse som følge af manglende overholdelse af bestemmelser-

ne 

 

Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, og der blev indført nyt kontrol-

koncept i 2013 kan tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et andet. 
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1.4 Nationale auditsystemer 

Fødevarestyrelsens Intern Audit, gennemførte i 2015 3 audits af 

o Kontrol af mikrobiologiske kriterier 

o Kontrol med dyrevelfærd i besætninger 

o Kemisk sikkerhed og vegetabilske produkter 

 

Intern Audit gav i 2015 bl.a. anbefalinger vedrørende:  

 

o Implementering af skriftlige procedurer.  

o Effektmåling 

o Kompetencer. 

o Risikobaseret kontrol  

 

NaturErhvervstyrelsens Intern Revision har i 2015 gennemført audit af styrelsens hygiejnekontrol af ferske fiskevarer til og 

med første omsætningsled (”hygiejnekontrollen for fisk”). 

 

1.5  Resurser  

Antal årsværk pr. 31. december i årene 2012-2015 ses i nedenstående tabel.  

 

 2012 2013 2014
 

2015 

Fødevarestyrelsen 1.648 1.600 1.570 1.544 

NaturErhvervstyrel-

turErhvervstyrel-

sen* 

Ca. 1.200 Ca.1.100 1.138 1.194 

Tabel 1.4: Antal årsværk pr. 31. december i årene 2012-2015 

*I størrelsesordenen 10 % af medarbejderne arbejdede med kontrol omfattet af 

forordning 882/2004 

 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse  

 

Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen anvendte indsatserne fra Fødevareforlig 2 gældende for årene 2011-2014. Et nyt Fødevareforlig 3 blev 

indgået i 2015 på basis af bidrag fra bl.a. fra Fødevarestyrelsen. 

   

På foderområdet fortsatte Fødevarestyrelsen med det nye foderkontrolkoncept indført i 2014. 

 

På veterinærområdet fortsatte Fødevarestyrelsen implementeringen af indsatserne i Veterinærforlig 2 gældende fra 2013.  

 

NaturErhvervstyrelsen 

Samlet set vurderer NaturErhvervstyrelsen, at årets resultater af den udførte kontrol har været tilfredsstillende med en høj 

grad af regelefterlevelse på de enkelte kontrolområder.   

 

Indenfor de enkelte kontrolområder har der tillige været en tilfredsstillende opfyldelse af de fastsatte kontrolmål.  

 

Arbejdet med målrettede og risikobaserede kontroller fortsætte i 2015. 

 

Der henvises i øvrigt til henholdsvis NaturErhvervstyrelsens og Fødevarestyrelsens årsrapporter, der skal aflægges i henhold 

til Regnskabsbekendtgørelsen. Rapporterne for 2015, som kan findes her: 

NaturErhvervstyrelsen  

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Servicemenu/Om_os/AArsrapport_2015.pdf 

 

Fødevarestyrelsen  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/forside.aspx 

 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Ministeriet/Om_ministeriet/oekonomi/aarsrapporter/AArsrapport-2014-NaturErhvervstyrelsen.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Servicemenu/Om_os/AArsrapport_2015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Oekonomi/Foedevarestyrelsens_aarsrapport_2015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/forside.aspx
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2. Indledning  

Årsrapport 2015 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder resultater og analyse af kontrollen 

indenfor områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, dyresundhed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført i medfør af 

Danmarks flerårige, nationale kontrolplan 2012-2016 og efterfølgende planer m.v. Årsrapporten gennemgår også tiltag, der 

skal effektivisere kontrollen.  

 

Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Justitsministeriets, Sundhedsstyrelsens, 

SKAT og Miljøstyrelsens bidrag til årsrapporten er indarbejdet under de relevante kontrolområder.  

 

Rapporten udarbejdes i henhold til artikel 44 i kontrolforordningen, der bestemmer, at medlemslandene hvert år skal udarbejde 

en rapport over kontrollen i det foregående år, og rapporten skal forelægges for EU-Kommissionen. Rapporten skal indeholde 

resultater af kontrollen i medfør af den nationale kontrolplan, analyse af overtrædelserne og foranstaltninger, der skal sikre, at 

den nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten nævnes væsentlige ændringer i den nationale kon-

trolplan. 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 de-

cember 2011.     

 

I afsnittene ”aktioner for at sikre effektivitet” nævnes typisk de nye aktioner, som ikke er nævnt under ”analyse af kontrolresul-

tater”, men som er iværksat som følge af overtrædelser m.v. fundet ved analyse af kontrollen. Det betyder, at der i flere tilfæl-

de nævnes opfølgende aktioner, som er foregået i 2015. Aktionerne skal ses som et supplement til alle de løbende og særlige 

aktioner, som er nævnt i den nationale kontrolplan 2012-2016.  

 

3. Generelt om kontrol i 2015 

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 kon-

trolforordning 882/2004, hvilket dækker områderne foder- og fødevaresikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og dyresundhed.  

Fødevareministeriet har ansvar for hovedparten af dén kontrol. Herunder hører de to kontrolmyndigheder: Fødevarestyrelsen 

og NaturErhvervstyrelsen. De udfører den største del af den kontrol, som Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2012-

2016) omfatter, og Fødevarestyrelsen står for den største del.  

Som beskrevet i ovennævnte kontrolplan er følgende danske myndigheder også involveret i den offentlige kontrol: 

 

 Miljøstyrelsen (Miljøministeriet) 

 Sundhedsstyrelsen (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) 

 SKAT (Skatteministeriet) 

 Politiet (Justitsministeriet) 

 Trafikstyrelsen (Transportministeriet) 

 
3.1.1 Strategiske mål 

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til 

sikring af vækst, miljø og sundhed. 

Fødevareministeriets strategiske pejlemærker er ”Et erhverv i vækst og udvikling”, ”Grøn omstilling af fødevareerhvervet”, 

”Tættere på omverden” og ” En handlekraftig og nytænkende organisation” 

 

Fødevarestyrelsen 

Som beskrevet i Danmarks flerårige nationale kontrolplan er det Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: 

 Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 

 En ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

 Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner 
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Fødevarestyrelsens mission, vision og strategiske pejlemærker skal medvirke til at understøtte og fremme ovenstående: 

Fødevarestyrelsens mission og vision er: 

Mission: 

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

Vision: 

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og dialog med omverdenen arbejde for: 

 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 

Fødevarestyrelsen har i december 2012 vedtaget en ny strategi for 2013-2016. Omdrejningspunkterne for den nye strategi er 

koncentreret om tre strategiske pejlemærker: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn og åbenhed samt 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

Fødevarestyrelsens har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheorganisationer 

og andre myndigheder. 

Fødevarestyrelsen er beliggende med hovedsæde i Glostrup, og har en række kontrolenheder og to laboratorier ude i landet. 

Desuden var styrelsen fast tilstede dagligt på ca. 25 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftigede ca. 1570 medarbej-

dere i alt. 

Der henvises i øvrigt til Fødevarestyrelsens årsrapport for 2015 i medfør af regnskabsbekendtgørelsen, som kan findes her: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Oekonomi/Foedevarestyrelsens_aarsrapport_2015.pdf 

 

NaturErhvervstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen arbejder i tråd med den flerårige nationale kontrolplan for at skabe de bedste rammer for vækst i føde-

vareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. 

Det gør NaturErhvervstyrelsen bl.a. ved at: 

 Skabe rammerne for, at danske landmænd og fiskere bedst muligt kan arbejde i og med den natur, der omgiver os 

 Understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø 

 Bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikts- og fiskeriområder 

NaturErhvervstyrelsens primære opgaver er gennem tilskud, vejledning, regulering og kontrol at understøtte det overordnede 

mål for Fødevareministeriets koncern om at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og for en 

ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. 

 

NaturErhvervstyrelsens mission er at sikre samspillet mellem natur og erhverv gennem regulering, tilskud, kontrol og dialog. 

NaturErhvervstyrelsens vision er vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. 

Dette skal nås ved at fokusere på de tre strategiske indsatsområder grøn omstilling, omverdenen og en handlekraftig organi-

sation. 

NaturErhvervstyrelsen vedtog i juni 2013 en ny samlet jordbrugs- og fiskerikontrolstrategi for årene 2013 til 2016. En revision 

af kontrolstrategien blev gennemført i 2014 som følge af en organisationsændring i NaturErhvervstyrelsen. 

 

3.1.2 Audit af myndighederne 

 

Fødevarestyrelsen 

Intern Audit i Fødevarestyrelsen er placeret i International Handel og består af 1 leder, 2 faste medarbejdere samt 6 auditorer 

fra kontrolenhederne. De 6 auditorer planlægger, gennemfører og rapporterer de enkelte audits. Lederen af Intern Audit refe-

rerer funktionsmæssigt til Direktionen og administrativt til chefen for International Handel.  

Direktionen har godkendt enhedens kommissorium og et flerårigt risikobaseret auditprogram. Lederen af Intern Audit frem-

lægger 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 kødkontrollen, 1 chef fra veterinærområdet, 1 chef fra fødevareområdet 

samt en repræsentant fra Kontrolstyring  

I 2015 er gennemført følgende 3 audits:  

 2015-1 Kontrol af mikrobiologiske kriterier 

 2015-2 Kontrol med dyrevelfærd i besætninger 

 2015-3 Kemisk sikkerhed og vegetabilske produkter 

Der udarbejdes en rapport for de gennemførte audits. Hver rapport indeholder en række anbefalinger til forbedring af kontrol-

systemet og kontrollen. FVST udarbejder handleplaner på baggrund af anbefalingerne. Der afrapporteres om status for hand-

leplanernes gennemførelse til direktionen hvert halve år.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Oekonomi/Foedevarestyrelsens_aarsrapport_2015.pdf
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Intern Audit udarbejder endvidere en årsrapport med sammenfatning af resultaterne til direktionen.  Intern Audits rapporter er 

tilgængelige på Fødevarestyrelsens intranet.  

Det er Intern Audits vurdering, at den udførte kontrol generelt stemte overens med det planlagte. Det eksisterende kontrolsy-

stem er generelt effektivt og i overensstemmelse med kravene i kontrolforordningen. Der er dog konstateret områder, hvor der 

er afvigelser, og/eller hvor systemet med fordel kan udvikles med henblik på at blive mere effektivt og hensigtsmæssigt.  

Der er således i 2015 bl.a. givet anbefalinger om fortsat at have fokus på:  

1. Implementering af skriftlige procedurer.  

2. Effektmåling 

3. Kompetencer. 

4. Risikobaseret kontrol  

 

NaturErhvervstyrelsen 

Intern Revision i NaturErhvervstyrelsen udfører audit af de kontrolområder i styrelsen, der er omfattet af forordning 882/2004.  

I 2015 har enheden gennemført audit af styrelsens hygiejnekontrol af ferske fiskevarer til og med første omsætningsled (”hygi-

ejnekontrollen for fisk”).  Intern Revision vurderede ved auditeringen generelt, at kontrollen gennemføres i praksis, er egnet til 

at nå målene om fødevaresikkerhed i den relevante lovgivning samt udføres i overensstemmelse med den nationale kontrol-

plan.  

Intern Revision havde samtidig enkelte bemærkninger til kontrolgennemførelsen, bl.a. om at styrelsen ikke levede op til enkel-

te krav i samarbejdsaftalen med Fødevarestyrelsen på området, samt at en planlagt kontrolkampagne ikke blev gennemført. 

 

 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 

Fødevarestyrelsen 

Samlet set vurderer Fødevarestyrelsen, at der har været en relativ høj regelefterlevelse, men der er selvfølgelig plads til for-

bedringer på flere områder.  

 

NaturErhvervstyrelsen  

Samlet set vurderer NaturErhvervstyrelsen, at årets resultater af den udførte kontrol har været tilfredsstillende med en høj 

grad af regelefterlevelse på de enkelte kontrolområder. 

 

 

4. Den udførte kontrol i 2015 

I det følgende beskrives kontrollen i 2015 med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dyresundhed, som primært blev foretaget af 

Fødevarestyrelsen. Selve kontrollen er beskrevet i den nationale kontrolplan. 2012-2016. Under de konkrete områder beskri-

ves dog også andre myndigheders kontrol, som f.eks. NaturErhvervstyrelsens hygiejnekontrol af fisk og muslinger. 

 

4.1 Fødevarer 

Den 16. april 2015 indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og det Konservative Folkepar-

ti et Fødevareforlig 3 gældende for årene 2015-2018. Med fødevareforlig 3 styrkes fødevarekontrollen, så der mere fleksibelt 

kan sættes ind overfor virksomheder med behov for særligt fokus, nye risici eller farlige fødevarer. Der indføres yderligere 

vejledningsindsatser med henblik på at skabe større tryghed for virksomhederne i deres investeringer og med henblik på at 

styrke virksomhedernes uligheder for vækst.  

Forliget indeholder følgende fire hovedelementer med tilhørende nye initiativer:  

1. Fokuseret kontrol – en endnu mere risikobaseret kontrol, dvs. basiskontroller konverteres til flere prioriterede kontroller og 

kampagnekontroller.  

2. Viden til vækst – Fødevarestyrelsen implementerer nye vejledningsinitiativer som f.eks. mulighed for rekvireret vejled-

ningsbesøg og viderefører de udvidede førstegangsbesøg.  

3. Fair konkurrence – en styrket indsats mod svindel ved en mindre opprioritering af fødevarerejseholdet.  

4. Forbrugersikkerhed – et højt niveau for forbrugersikkerhed med fokus på kemiske og mikrobiologiske forureninger i føde-

varer  

 

Kontrollen i 2015 fortsatte efter det hidtidige koncept fra bl.a. Fødevareforlig 2 beskrevet i afsnit 4.1.1. Det nye kontrolkoncept 
med en ny risikomodel for fødevarekontrollen skulle implementeres 1. januar 2017. Alle fødevarevirksomheder får individuelle 
kontrolfrekvenser med den nye risikomodel. Det bliver derfor ikke længere den branche, en virksomhed er placeret i, der bliver 
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bestemmende for, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på besøg.  

Fra 1. januar 2017 afhænger antallet af kontrol- og vejledningsbesøg af, om virksomheden har en fødevareproduktion, der har 
stor eller lille risiko for fødevaresikkerheden. Overgangen til den nye aktivitetsbaserede registrering blev forberedt bl.a. ved 
kontrolkampagnen aktivitetsregistreringer hos detail- og engrosvirksomheder.  

 

Kontrolkampagne om aktivitetsregistrering hos detail- og engrosvirksomheder 

Fødevarestyrelsen var under kontrolkampagnen i november-december 2015 i kontaktmed 3.612 virksomheder for at registrere 
deres aktiviteter, så antallet af kontrol- og vejledningsbesøg kan blive individuelt målrettet virksomhederne fra 2017.  

Fødevarestyrelsen ønskede med kampagnen at teste risikomodellen og selve den praktiske aktivitetsregistrering, så proces-

sen kan justeres til gavn for de virksomheder, der i løbet af 2016 også vil få registreret deres aktiviteter. 

 

 

4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 

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

sen på fødevareområdet faslægges ud fra en risiko- og behovsorienteret vurdering. Det betyder, at kontrolindsatsen priorite-

res, differentieres og målrettes mod brancher og virksomheder, hvor behovet for kontrol er størst. 

Kontrollen på fødevareområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejledning har til 

formål at få så mange virksomheder som muligt til at forstå og overholde reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt 

indgribende som muligt. I tabel 1 vises en oversigt over Fødevarestyrelsens kontrolindsatser på fødevareområdet. 

K
o

n
tr

o
lin

d
s
a

ts
 

 Basiskontrol 

 Autorisationsbesøg 

 Ordinær kontrol efter faste frekvenser  

 Ekstra kontrol efter anmærkninger 

 Anden kontrol på særlige områder efter 
faste frekvenser 

 Basiskontrollen skal virke forebyggende og 

gennemføres normalt efter faste frekvenser 

eller retningslinjer.  

 

Ved kontrol og vejledning af kontrolobjektet 

sætter kontrollen effektivt fokus på den 

generelle standard i kontrolobjektet.  

 

Udgangspunktet for basiskontrollen er 

kontrolobjekternes aktiviteter, drift og ind-

retning. 

    

 Prioriteret kontrol 

 Ordinær kontrol målrettet særlige indsats-
områder 

 Prioriteret kontrol er mere fleksibel og mål-

rettes kontrolobjekter med behov for særligt 

fokus.  

 

Prioriteret kontrol gennemføres i brancher 

eller kontrolobjekter, der af forskellige fagli-

ge årsager har behov for det. Indsatsområ-

derne prioriteres fra år til år, men kontrol-

lens fokus og omfang i det enkelte kontrol-

objekt svarer til den ordinære kontrol. 

    

 Kampagnekontrol  Kampagnekontrol er målrettet et eller flere 

kontrolemner, og kontrollen og vejledningen 

kan være mere dybdegående.  

 

Kontrolkampagner skal øge fokus på risiko-

områder, og gennem information før, under 

og efter kampagnerne gøres kontrolobjek-

terne opmærksomme på reglerne.  

Tabel 4.1: oversigt over Fødevarestyrelsens kontrolindsatser på fødevareområdet. 

 

 

Generel analyse af kontrolresultater og overtrædelser  
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Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder. 

 

Kontrolbesøg 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Ordinære kontrol-

besøg 
51.459 51.220 51.111 50.424 50.409 

Øvrige kontrolbe-

søg fx opfølgende 

og anden kontrol 

25.251 25.511 24.494 24.884 25.548 

Kontrol besøg i alt 76.710 76.731 76.605 75.308 74.858 

Tabel 4.2: Antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder i perio-

den 2011-2015 

Der er et mindre fald i antal kontrolbesøg fra 2014 til 2015. Kontrolkonceptet har været det samme. 

 

På hjemmesiden www.findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle kontrolrapporter med smiley’er for detailvirksomheder og sam-

lede kontrolresultater for engrosvirksomheder.  Oplysningerne vises på flere forskellige måder, fx som søgeresultater på en-

kelte virksomheder, og som samlet statistik, der også findes som Excel- og XML-filer. Det betyder, at offentligheden løbende 

kan følge udviklingen i fordelingen af smiley’er. En glad smiley (kontrolresultat 1) svarer til ingen anmærkninger, en indskær-

pelse giver kontrolresultat 2, påbud eller forbud giver kontrolresultat 3, mens et adm. bødeforlæg, politianmeldelse, og frata-

gelse af autorisation eller registrering giver kontrolresultat 4 (en sur smiley). 

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

smileyfordelingen i detail på landsplan for årene 2011-2015. 

 

Smiley 2011 2012 2013
 

2014 2015 

1 84,9 84,3 84,3 83,8 84,7 

2 12,4 13,3 13,6 13,9 12,9 

3 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 

4 2,0 1,8 1,6 1,7 1,9 

 100 100 100 100 100 

Tabel 4.3: Procentvis fordeling af smiley’er hos detailvirksomheder i perioden 

2011-2015 

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

På www.findsmiley.dk  findes ”Elite-statistik” (under ”Statistik og data”), der viser andelen af elitevirksomheder i detail, engros 

og i alt. Fra hjemmesiden kan den senest opgjorte elite-statitik opgjort på brancher hentes som PDF.   

 

 

Virksomheder 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Detail 54,4 58,5 58,9 58,6 59,0 

Engros 44,2 43,8 43,7 45,8 47,1 

I alt 53,6 56,9 57,2 57,1 57,6 

Tabel 4.4: Procentvis andel af virksomheder med elitestatus i perioden 2011-2015 

Ovenstående tabel viser, at også andelen af elitevirksomheder ligger forholdsvist stabilt, men med en lille stigning inden for 

engros.  

 

De enkelte kontrolresultater 

Ved et kontrolbesøg kontrolleres normalt flere lovgivningsområder, og der kan gives flere delresultater indenfor et kontrolleret 

lovgivningsområde. Det dårligste resultat symboliseres i smiley’en i detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findsmiley.dk/
http://www.findsmiley.dk/
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I nedenstående tabel vises fordelingen af de enkelte delresultater for detail- og engrosvirksomheder: 

 

Kontrolresultater 2011*/** 2012 2013*
 

2014* 2015 

Ingen anmærknin-

ger 
95,8 95,3 95,5 95,7 95,8 

Indskærpelse  3,8 4,0 3,9 3,8 3,5 

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

Adm. bødeforelæg, 

politianmeldelse 

eller autorisation 

frataget 

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

 100 100 100 100 100 

Tabel 4.5: Procentvis fordeling af kontrolresultater fordelt efter sanktion i perioden 

2011-2015 

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

angav kontrolresultat pr. lovgivningsområde. 

Som det fremgår af tabellen, er fordelingen mellem delresultater forholdsvist konstant, og der er ingen større ændringer for 

2015.  

 

Ensartethedsstrategi og informationsmøder for nye fødevarevirksomheder  

Fødevarestyrelsen udviklede i 2015 en ensartethedsstrategi. Den skal samle og fokusere styrelsens indsatser ift. Ensartet-

hed,og sætte ensartethed på dagsordenen på alle niveauer. Strategien indeholder fire pejlemærker: 1) Kunden oplever os 

som ensartede, 2) Medarbejderen ved, kan og gør, hvad der forventes, 3) Lederen fokuserer på og styrer efter ensartethed, 4) 

Vi ser os selv som en stærk enhedsorganisation.  

Fødevarestyrelsen holdt endvidere 3 informationsmøder for nye fødevarevirksomheder sammen med SKAT i forskellige 

landsdele. Fødevarestyrelsen informerede om fødevarereglerne. 

 

Prøveprojekter  

Resultater fra mikrobiologiske og kemiske prøveprojekter findes under de relevante links på følgende side:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Forside.aspx 

 

Kontrolkampagner  

I 2015 blev der gennemført 13 kontrolkampagner på fødevareområdet:  

 Økologiproducerende virksomheders anvendelse af ikke-økologiske ingredienser, tilsætningsstoffer og hjælpestof-

fer  

 Hygiejnisk kvalitet af hakket kød 

 Nordisk allergenprojekt  

 Styr på hygiejnen i festivallens burgerbod  

 Styring af listeria i fiskevirksomheder 

 Styring af listeria i institutionskøkkener, hospitalskøkkener, cateringvirksomheder m.v. –  

Del A 

 Håndtering af salmonella på slagterier  

 Uønsket kemi i røget kød og fisk samt grillet kød 

 Bageren skal have styr på kumarin i bagværk 

 Kontrol af vildledende markedsføring 

 Pomfritter med mindre kemi 

 Import af ikke-animalske fødevarer  

 Aktivitetsregistreringer hos detail- og engrosvirksomheder 

 

Rapporter om de enkelte kontrolkampagner findes her 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/default.aspx 

 

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder.  

 

Risiko som følge af overtrædelserne og årsager til overtrædelserne  

Risikoen som følge af overtrædelserne er meget forskellige fra branche til branche og er beskrevet under nogle af de relevan-

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Oekologiproducerende-virksomheders-anvendelse-af-ikke-oekologiske-ingredienser-tilsaetningsstoffer-og-hjaelpestoffer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Oekologiproducerende-virksomheders-anvendelse-af-ikke-oekologiske-ingredienser-tilsaetningsstoffer-og-hjaelpestoffer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Hygiejnisk-kvalitet-af-hakket-koed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Nordisk_allergenprojekt.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Styr-paa-hygiejnen-i-festivalens-burgerbod.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Styring-af-listeria-i-fiskevirksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Styring-af-listeria-i-institutionskoekkener-hospitalskoekkener-cateringvirksomheder-mv-(del-A).aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Styring-af-listeria-i-institutionskoekkener-hospitalskoekkener-cateringvirksomheder-mv-(del-A).aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Haandtering-af-salmonella-paa-slagterier.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Uoensket-kemi-i-roeget-koed-og-fisk-samt-grillet-koed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Bageren%20skal%20have%20styr%20på%20kumarin%20i%20bagvaerk.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Kontrol-af-vildledende-markedsfoering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Pommes-frites-og-bagvaerk-med-mindre-kemi.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Import-af-ikke-animalske-foedevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/default.aspx
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te afsnit. Årsagerne til overtrædelserne varierer ligeledes. Blandt de generelle årsager kan nævnes manglende kendskab til 

reglerne, sjusk, ønske om større økonomisk vinding og mangelfuld egenkontrol.  

 

 

Målopfyldelse 

Målene i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt 2015 blev bl.a. opfyldt for nedenstående: 

 

Indikatorer Resultat 

5.1: 

Andelen af brodne kar må ikke overstiger 0,9 pct. af det sam-
lede antal kontrolobjekter.  

Indikatoren tæller med en vægt på 10 procentpoint 

5.1: 

Andelen af brodne kar er ved udgangen 
af 2015 0,7 pct. svarende til 287 ud af 
40.161 kontrolobjekter med fire kontrol-
ler.  

Målet er fuldt opfyldt.  

5.2: 

Fødevarestyrelsen skal nå 100 pct. af de planlagte kontrolbe-
søg i 2015, jf. kontrolfrekvensvejledningen  

 

 

5.2: 

Fødevarestyrelsen udførte 50.267 ud af 
49.396 planlagte ordinære kontroller for 
året. Opgørelsen er inkl. ikkeplanlagte 
opgaver som fx tilbagetrækningssager 

Det svarer til målopfyldelse på 102 %, så 

målet er fuldt opfyldt 

Tabel 4.6: Effektiv fødevarekontrol 

 

4.1.2 Egenkontrol 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist fødevirksomhedernes egenkontrol under kontrolbesøg på fødevarevirksomheder 

og ved at tage og analysere prøver.  

I 2015 har der været en række kampagner, der har haft fokus på egenkontrol, procedurer og risikoanalyse for listeria og hak-

ket kød i fødevarevirksomheder.  

 

4.1.3 Fødevarehygiejne 

4.1.3.1  Fødevarehygiejne fødevarevirksomheder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist fødevarehygiejnen under kontrolbesøg på fødevarevirksomheder og ved at tage 

og analysere prøver.  

 

Kontrolkampagnen lejlighedsvise arrangementer 

Ved lejlighedsvise arrangementer, fx markeder og festivaller, kan der være fødevareaktiviteter både i virksomheder over og 

under bagatelgrænsen. Fødevarevirksomheder over bagatelgrænsen skal være registreret hos Fødevarestyrelsen og overhol-

de alle relevante dele af fødevarelovgivningen. Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er ikke omfattet af de specifikke 

hygiejnebestemmelser, men kun af de generelle krav for fødevarer, herunder specielt at fødevarer ikke må kunne gøre forbru-

geren syg, og at der skal være sporbarhed for de fødevarer, der afsættes. Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen skal 

ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, og der føres derfor ikke regelmæssig kontrol med disse virksomheder – de kontrolle-

res i forbindelse med kampagner eller som følge af forbrugerklager. 

 

Der blev ikke konstateret salg af fødevarer, der var sundhedsfarlige eller uegnede til menneskeføde. Der blev fundet accep-

table hygiejniske forhold i virksomheder både over og under bagatelgrænsen, men der er dog givet særlig vejledning til mange 

virksomheder under bagatelgrænsen. Der er kun i ét tilfælde givet indskærpelse for manglende sporbarhed af fødevarerne. 

 

FVO inspektion om kontrol med primærproduktion af ikke-animalske fødevarer 

I april 2015 gennemførte Kommissionens FVO enhed en inspektion for at evaluere den offentlige kontrol med primærprodukti-

on af frugt og grønt m.v. samt spireproduktion, herunder import fra tredjelande af frø til spiring. FVO indstillede, at der blev 

indhentet flere oplysninger om, hvilke produkter landmænd dyrkede, så kontrollen kunne gøres mere risikobaseret. Det har 

ført til en ændring af registreringen af landmænd, så de skal angive, om de dyrker frugt og grønt eller kun korn, sukkerroer, 

majs o.l. Vedr. spireproducenter fandt FVO, at prøveudtagning var mangelfuld. Der er efterfølgende givet særlig vejledning til 

de berørte virksomheder. Der var ikke bemærkninger til importkontrollen af frø til spiring. FVO fandt, at laboratorierne har den 

fornødne kapacitet til at udføre test for relevante bakterier. 

 

 

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

NaturErhvervstyrelsen udfører som udgangspunkt hygiejnekontrol af fisk, muslinger og fartøjer samtidig med, at der foretages 

fiskerikontrol. Hygiejnekontrollen er således inkorporeret i den samlede kontrol. 
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Resultater og analyse af kontrollen 

Landbrug og Fiskeristyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2015” findes på styrelsens hjemmeside: 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-fiskeri/aarsrapport/ 

Landbrug og Fiskeristyrelsen har i 2015 i alt gennemført 1.961 kontrolforretninger på konsumlandinger, og 860 kontrolforret-

ninger af konsumfisk hos opkøbere, herunder samlecentraler og fiskeauktioner. Derudover blev der foretaget 557 kontrolfor-

retninger af konsum til søs. 

 

Af disse blev der foretaget hygiejnekontrol på 1.760 landingskontroller, 857 opkøberkontroller og 457 kontroller til søs. Se 

mængdeangivelsen i tabel  

 

Hygiejnekontrolbesøg med mængdeangivelse ved landing og opkøber 2013-2015 

 

Kontrolbesøg Antal/Mængde i 

kg 
2013 2014 2015

 

Landingskontrol  Antal kontrolbesøg 2.171 1.631 1.760 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
30.021.475 19.365.337 25.150.627 

Opkøberkontrol Antal kontrolbesøg 852 940 857 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
8.361.003 10.186.520 8.515.196 

Kontrol til søs Antal kontrolbesøg 461 463 457 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
493.276 690.421 1.864.389 

Total Antal kontrolbesøg 3.817 3.034 3.074 

 Kontrolleret 

mængde I kg  
38.875.754 30.242.278 35.530.212 

Tabel 4.7: Antal hygiejne kontrolbesøg med mængdeangivelse ved landing og opkøber i perioden 2013-

2015 

 

I Danmark blev der i 2015 landet 293.607.088 kg fisk til konsum. Der betyder, at der blev hygiejnekontrolleret 12,10 % af de 

landede mængder konsumfisk. 

 

Som led i Landbrug og Fiskeristyrelsens samlede kontrol til søs og ved landing til og med første omsætningsled, kontrollerer 

styrelsen renhed om bord på de kontrollerede fartøjer og i landingssituationen. Det kontrolleres endvidere, om fiskevarerne 

håndteres korrekt, og om hygiejne- og temperaturkravene er overholdt. Fiskevarerne bliver kontrolleret ved organoleptiske 

undersøgelser, og kontrollørerne vurderer på baggrund heraf, om fiskevarerne er egnede til konsum eller ej. 

 

En af styrelsens prioriteringer inden for kontrollen af fiskeriet med toskallede bløddyr er overvågning af, at der ikke fiskes i de 

lukkede områder. I perioder, hvor der landes toskallede bløddyr, udføres der jævnligt inspektionsture fra såvel land som 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 blåmuslinger installeret et elektronisk overvågningssystem (Blackbox), der registrerer fartøjernes position hver 10. sekund, 

samt aktivitet på spil / fangstudstyr. Disse data indsendes elektronisk til Landbrug og Fiskeristyrelsen. Der blev ikke rejst sager 

vedr. fiskeri i et lukket område i 2015. 

 

I 2015 har Landbrug og Fiskeristyrelsen konstateret 6 ulovlige østersdepoter. Indholdet af depoterne er blevet genudsat af 

Landbrug og Fiskeristyrelsen, da styrelsen ikke ved, hvem der er ejer af depoterne, og derfor ikke kan rejse sager i disse til-

fælde. 

 

En anden af Landbrug og Fiskeristyrelsens prioriteringer er at forhindre, at der sker salg over kaj af laks med højt dioxinind-

hold fra østlige Østersø. I 2015 konstaterede Landbrug og Fiskeristyrelsen ingen overtrædelser af forbuddet mod omsætning 

af laks i østlige Østersø til konsum. 

 

Det er også en af Landbrug og Fiskeristyrelsens prioriteringer at forhindre fiskeri i områder, der er lukket pga. forurening. I den 

forbindelse blev der i 31 tilfælde i 2015 i alt taget 95 fiskeredskaber i forvaring, men da ejerne af redskaberne er ukendte, blev 

der ikke rejst straffesager. 

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-fiskeri/aarsrapport/
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I 2015 blev der rejst 3 sager for manglende isning og givet et påbud om rengøring af fartøj. 

Det er forbudt at skylle fisk i havnevand, og en sag om brug af havnevand blev givet videre til Fødevarestyrelsen.  

 

 

4.1.4 Mikrobiologiske forureninger 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist mikrobiologiske forureninger under kontrolbesøg på fødevarevirksomheder og 

ved at tage og analysere prøver. 

   

Mikrobiologiske prøveprojekter 

Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter med det formål at generere data til 

brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til brug for verifikation af handlingsplaner, iværksatte tiltag, virk-

somhedernes 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 sygdomsudbrud, kundeklager eller mistanke 
om uhensigtsmæssig produktion i specifikke virksomheder. 

Der er på fødevareområdet i 2015 udtaget og undersøgt ca. 20.000 mikrobiologiske prøver – inkl. prøver til den intensiverede 

kontrol for salmonella og campylobacter (case-by- case kontrollen). Resultater fra de gennemførte mikrobiologiske prøvepro-

jekter publiceres på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Bakterier m.m. - kontrolresultater. 

Resultaterne af visse af Fødevarestyrelsens mikrobiologiske undersøgelser publiceres endvidere i Annual report on Zoonoses 

samt i DANMAP publikationerne. 

 

Intensiveret kontrol for salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (Case-by-casekontrollen) 

I 2015 er der i case-by-case projektet udtaget 357 partier udenlandsk kød og 290 partier dansk kød, som led i en intensiveret 

kontrol af dansk og udenlandsk svine- og fjerkrækød. Resultaterne for case-by-case projektet er afrapporteret i ”Rapport om 

kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød, Case-by-case-kontrollen”. 

Case-by-case-kontrollen er omfattende og har medført, at Fødevarestyrelsen i 2015 har afvist 19 partier af kød, der har været 

forurenet med salmonella og campylobacter i en sådan grad, at det ville være farligt for forbrugerne at spise. Derudover blev 

seks partier afvist på grund af overskridelse af salmonellakriteriet i fersk og tilberedt fjerkrækød. 

Case-by-case-kontrollen for 2015 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller campylobacter er højere i det 

importerede fjerkrækød end i det danske. Samtidig er der sket en betydelig forbedring af det importerede fjerkrækød for så vidt 

angår salmonella siden case-by-case kontrollen startede i 2007. For campylobacter er forekomsten steget siden 2012. Dette 

skyldes en målretning af kontrollen fra starten af 2012 til alene at omfatte kølet kyllingekød, som er det mest ”campylobacter”-

belastede fjerkrækød, og ikke som hidtil også kalkunkød og frossent kyllingekød. Samtidig er der, sammenlignet med 2014, i 

2015 udtaget en større andel danske partier til kontrol i den periode af året, hvor campylobacterforekomsten er højest i de 

danske slagtekyllinger. I svinekød ligger andelen af partier med salmonella på samme niveau i dansk og importeret kød. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at case-by-case-kontrollen har en præventiv effekt overfor virksomhederne, så de for eksempel 

køber produkter hos leverandører, der ikke har haft partier, der er vurderet farlige.  

 

Antibiotikaresistens 

Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens i fødevarer og fødevareproducerende dyr, hvor fokus er mod de antibiotikaty-

per, der betragtes som kritisk vigtige for behandling af mennesker, og specifikt fluorokinoloner og cefalosporiner er relevante 

under danske forhold. Resistensformerne MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) i svineproduktionen og ESBL 

(Extended Spectrum Beta Lactamases) i slagtefjerkræproduktionen er særlige indsatsområder. For MRSA er der blevet ved-

taget en handlingsplan. Sammenligning mellem ESBLtyper viser, at det hovedsagligt er forskellige ESBL-typer man finder i dyr 

og mennesker i Danmark. 

Da begge problemstillinger skal betragtes i et ”One Health” perspektiv, arbejdes der tæt sammen med sundhedsmyndigheder 

og forskningsinstitutioner på i fællesskab at forbedre viden og iværksætte relevante undersøgelser og tiltag. Samtidig følges 

udviklingen af resistente bakterier i husdyrproduktionen via prøveprojekter og fra 2014 via en harmoniseret EU resistensover-

vågning, så der skabes et bedre datagrundlag for at kunne gribe ind overfor en uhensigtsmæssig resistensudvikling. Resulta-

ter af resistensovervågningen afrapporteres 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 % positive slagtekroppe hvert år. 

Forekomsten i 2015 var 1,2 %, og målet er dermed ikke nået for 2015. 

Arbejdet med de initiativer, som blev vedtaget i handlingsplanen for Salmonella Dublin i 2013 fortsatte i 2015. Målet er at sikre 

udryddelse af Salmonella Dublin. Initiativerne har bl.a. betydet, at Danmark er opdelt i et høj- og et lavprævalent område, og at 

der er handelsrestriktioner mellem de to områder. Derudover er der krav om aktiv bekæmpelse af bakterien i smittede besæt-

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.danmap.org/
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ninger. I 2015 blev det lavprævalente område udvidet til også at omfatte Østjylland og dele af Nordjylland. Der er i 2015 set en 

stigning i antallet af besætninger, som har Salmonella Dublin. En væsentlig del af stigningen kan formentlig tilskrives et krav 

om flere prøver fra slagtekalvebesætninger, samt at det er blevet sværere for de mælkeleverende besætninger at friteste sig. 

Der er i 2015 arbejdet videre med de initiativer, som blev vedtaget i handlingsplanen for campylobacter i 2013. Antallet af 

campylobacter-positive flokke overvåges, lige som forekomsten af campylobacter i kyllingekød overvåges på slagterierne. Der 

er i 2015 set et fald i risikoen for at blive syg af at få campylobacter fra danskproduceret kyllingekød. Målene, som er fastsat i 

handlingsplanen, gælder frem til 2016, og er forlænget til 2017. 

 

Zoonoser 

Zoonoseovervågningen i Danmark rapporteres hvert år i Annual Report on Zoonoses. Rapporten samler data fra overvågning 

som udføres i henhold til Zoonosedirektivet (2003/99/EF), fra den nationale overvågning og fra forskningsprojekter. Rapporten 

beskriver desuden i korte træk frekvens af overvågningen og kan ses ved nedenstående link: 

http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-

2015/Annual%20Report%202014%20final.ashx?la=da 

I 2015 var der 925 registrerede humane salmonellatilfælde, hvilket er det laveste antal i over 20 år. De foregående år var 

der1.100 -1200 tilfælde. Antallet af campylobactertilfælde var 4.348, dvs. en stigning i forhold til i 2014. Stigningen skyldes 

ifølge Statens Serum Institut formentlig primært en forbedret registrering.  

 

Resultatmål 

Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella må i 2015 ikke overstige 1.130. Antallet af sygdoms-

tilfælde forårsaget af campylobacter må ikke overstige 3.500.  

Der var færre end 1.130 registrerede humane salmonellatilfælde i 2015. Dvs. det er gået bedre end forudsat i målsætningen. 

Antallet af humane campylobactertilfælde steg, og dermed er målet ikke opfyldt. 

 

Indsats overfor Listeria 

På baggrund af et alvorligt listeriaudbrud i 2014 gennemførtes samme år et kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats, som 

viste, at vi I Danmark gør det rigtige, men at indsatsen kan forbedres yderligere. I 2015 indgik resultatet af det kritiske eftersyn 

som en selvstændig del af aftalerne i Fødevareforlig 3 gældende for 2015-18.  

I forliget blev følgende initiativer vedtaget på listeriaområdet: 

 Revurdering af anbefalinger og forholdsregler overfor listeria, herunder afklaring af og formidling til risikogrupper.    

 Udvikling af redskaber og vejledningsmateriale til køkkener, der laver mad primært til risikogrupper. 

 Udvikling af digital vejledning om listeria målrettet virksomheder og tilsynsførende. 

 Specialiseringskurser om listeria for tilsynsførende, samt oprettelsen af en listeria specialistgruppe på tværs af føde-

vareafdelingerne 

 Fastsættelse af rammer for typning ved fuldgenom-sekventering af listeria-isolater fra offentlige prøver samt fra virk-

somhedens egenkontrolprøver 

 Øget basiskontrol eller prioriteret kontrol i køkkener, der primært laver mad til risikogrupper. 

 Kampagnekontrol overfor producenter af kendte risikoprodukter  

 

Som resultat af forligsaftalerne gennemførte Fødevarestyrelsen i 2015 således to kontrolkampagner omhandlende styring af 

listeria, rettet mod henholdsvis producenter af røget og gravad fisk samt mod institutions-, hospitals og cateringskøkkener med 

produktion af fødevarer til personer i risikogruppen for listeria.  

 

Kontrolkampagne styring af listeria monocytogenes i fiskevirksomheder 

I efteråret 2015 blev en kontrolkampagne målrettet producenter af røget og gravad fisk gennemført, Det primære formål med 

kontrolkampagnen var at kontrollere, om virksomhederne er tilstrækkelig gode til at styre listeria gennem gode og effektive 

egenkontrol-, hygiejne- og rengøringsprocedurer. Kampagnen viste en utilfredsstillende regelefterlevelse og et behov for mere 

vejledning. Ca. 30 % af de kontrollerede virksomheder fik sanktioner, hvoraf udfordringerne for virksomhederne særligt bestod 

i risikoanalyser, krydskontamination og prøveplaner. Resultaterne af kampagnen vil blive anvendt i de fremadrettede indsatser 

overfor listeria vedtaget i Fødevareforlig 3, herunder udvikling af nyt vejledningsmateriale. 

 

Kontrolkampagne styring af listeria monocytogenes i institutionskøkkener, hospitalskøkkener, cateringvirksomheder m.v.- DEL 

A  

I efteråret 2015 blev der gennemført én kontrolkampagne ud af en samlet planlagt pakke på 3 kampagner med fokus på sty-

ring af listeria. Kampagnen var målrettet producenter af mad til personer i risikogruppen for listeria, herunder institutionskøk-

kener, hospitalskøkkener og cateringvirksomheder. 

Fokus for kampagnerne var vejledning om egenkontrol- og hygiejneprocedurer og særligt risikoen for listeria ved brug af fros-

ne produkter til fremstilling af spiseklare færdigretter med lang holdbarhed.  

 

http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2015/Annual%20Report%202014%20final.ashx?la=da
http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2015/Annual%20Report%202014%20final.ashx?la=da
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Resultaterne viste et vejledningsbehov særligt inden for områderne risikoanalyser og prøveplaner samt hjælp til operationali-

sering af reglerne. Fødevarestyrelsen vil bruge resultaterne til at udarbejde praktisk anvendeligt vejledningsmateriale særligt 

målrettet køkkener og gennemfører som opfølgning de 2 sidste kampagner i pakken i 2016. 

 

Kontrolkampagne salmonella i slagterier 

Der blev i 2015 gennemført en kontrolkampagne målrettet kreatur- og svineslagterier som et led i indsatsen overfor Salmonel-

la. D.1. januar 2015 trådte nye regler om ferskkødsovervågning på slagterier i forhold til prøvetagning af slagtekroppe i kraft. 

Formålet med kampagnen var at vejlede om og skabe fokus på de ændrede krav til prøvetagningsfrekvenser og indberetning 

af salmonellafund til Fødevarestyrelsen. 

Kampagnen viste, at der er et øget behov for vejledning af slagterierne, og Fødevarestyrelsen vil derfor skærpe kontrollen i 

2016. 

 

Kontrolkampagne hygiejnisk kvalitet af hakket kød 

Der blev i foråret/sommeren 2015 gennemført en kontrolkampagne målrettet producenter af hakket kød, som opfølgning un-

dersøgelser fra tidligere år, der har vist for højt antal bakterier, herunder E. coli og Salmonella, i en utilfredsstillende høj andel 

af hakket kød. Kampagnen blev indledt med en prøvetagningsrunde efterfulgt af en dybtgående kontrol af virksomhedernes 

procedurer for produktion af hakket kød med henblik på at give kvaliteten af hakket kød samt virksomhederne et løft.  

Kontrolkampagnen viste, at der er sket en forbedring af den hygiejniske kvalitet af hakket kød de seneste år. Fra 2012 til 2015 

er der sket et fald i andelen af hakket kød med utilfredsstillende højt antal bakterier fra ca. 30 % til 20 %, Kontrolkampagnen 

viste en god regelefterlevelse i og med, at ca. 90 % af de kontrollede virksomheder havde styr på hygiejnen og egenkontrollen 

i forhold til produktion af hakket kød.  

 

 

4.1.5 Kødkontrol på slagterier 

Fødevarestyrelsens kødkontrolenhed udfører kontrol på slagterierne. Kontrolresultater er beskrevet under de faglige emner. 

 

Med det formål at effektivisere Kødkontrollen gennemførtes i 2014 en komparativ analyse af Kødkontrollen i Danmark sam-

menlignet med kontrollen i en række andre europæiske lande. Analysen i form af en nabotjekrapport blev udarbejdet af PA 

Consulting Group, og havde til formål at påvise muligheder for byrdelettelser og forenklinger af den danske kontrol indenfor 

rammerne af de gældende EU-regler og eksportkrav. 

Sideløbende gennemførte konsulenthuset en benchmarkanalyse af Kødkontrollen, som skulle give anbefalinger til mulige 

effektiviseringer og tiltag der kunne reducere kontrolomkostningerne for de danske slagterier. 

Kødkontrollen har i 2015 i samarbejde med den danske slagteribranche arbejdet fokuseret på at implementere en lang række 

af de anbefalede tiltag til effektiviseringer. Tiltagene dækker over såvel interne styringsredskaber som kontrolmæssige æn-

dringer i både AM- og PM-kontrollen. 

Centralt for gennemførelsen af effektiviseringerne har været, at det er sket ved overholdelse af gældende lovgivning (både EU 

og national), at dyrevelfærden- og sundheden ikke er kompromitteret, og at fødevaresikkerheden er fastholdt.  

Dansk slagteproduktion er en vigtig eksportfaktor, som baseres på især fødevaresikkerheden, og dermed forbrugernes tillid til 

produkterne. Der gennemføres løbende inspektioner fra de store eksportmarkeder – USA, Kina, Rusland samt 3. lande, og de 

høje standarder i Danmark sikrer den fortsatte markedsadgang hertil.   

Den komparative analyse af Kødkontrollen viste, at den danske kontrol varetager en lang række opgaver vedrørende den 

danske slagteproduktion, som kan håndteres af virksomhederne selv.  

Fødevarestyrelsen igangsatte på den baggrund i efteråret 2015 udviklingen af projektet ”Fremtidens Kødkontrol”.  Med afsæt i 

EU’s minimumskrav, 3. lands krav og nationale regler vil Fødevarestyrelsen fokusere på udførelsen af myndighedens kerne-

opgave – at sikre sunde og raske dyr, der er velegnet til menneskelig konsum.  Det vil medføre en skarpere arbejdsdeling 

mellem virksomhed og myndighed og indebærer, at virksomhederne vil skulle tage et større selvstændigt ansvar for den kvali-

tetsmæssige kontrol af slagtekroppe end i dag. 

Ændringen vil medføre en mere effektiv kødkontrol og reducere omkostningerne for slagterierne. 

 

 

4.1.6 Kemiske forureninger 

 

4.1.6.1 Kemiske forureninger i fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomhedens håndtering af kemiske forureninger under kontrolbesøg og ved at udtage og 

analysere prøver. 

 

Mykotoksiner 

Foruden det årlige kornprojekt med mykotoksiner i korn og EU importkontrolprojekterne med aflatoksiner kørte der i 2015 et 

særligt prøveprojekt med 28 prøver af ochratoksin A i kaffe og rosiner. 
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Ingen prøver overskrider den højst tilladelige grænseværdi. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Ochratoksin%20A%20-

%20ikke%20animalske%20fødevarer%202015.pdf 

 

 

Metaller 

Kontrollen omfattede i 2015 et særligt projekt med 20 prøver oksebouillon, 16 prøver fiskebuillon/fond, 29 prøver proteinpulver 

samt 48 prøver svampe. Af de undersøgte produkttyper er der kun grænseværdier for bly og cadmium og kun for visse svam-

pe. For de øvrige matricer (fiskebouillon, oksebouillon samt proteinpulver) forefindes der ikke EU- grænseværdier.  

Resultaterne viser, at der for de undersøgte svampe, for hvilke der er EU grænseværdier, ikke er problemer med overholdel-

sen af grænseværdierne. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/CKL%20metaller%20for

skellige%20fødevarer%20til%20hjemmesiden%202015.pdf 

 

 

Procesforureninger 

Der blev analyseret for furan, akrylamid og PAH.  

For furan blev der kontrolleret 57 fødevareprøver fordelt på 22 prøver fær-digretter/saucer, 4 prøver færdigsupper, 22 prøver 

kaffe/instant kaffe, 7 børne-mad, 1 chips og 1 prøve grøntsag. Den ene prøve af babymad viste højere indhold end aktions-

grænsen. Partiet af babymad med højt indhold af furan blev trukket fra markedet af forhandleren. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Furan%20i%20fødeva

rer%202015.pdf 

 

Projektet ”PAH i fødevarer 2015” omfatter i alt 103 prøver af røget fisk, tørrede produkter, grillet kød og fisk, olie, røget kød, 

kosttilskud, krydderier (alle røget paprika) samt børne-mad.  

 Analyseresultaterne viser overskridelse af aktionsværdier for benzo[a]pyren og/eller PAH(4) i 2 prøver røget torskerogn, 1 

prøve grillet laksesteak og 1 prøve kokosolie. Desuden var der højt indhold i 2 prøver af røget paprika. Samtlige overskridelser 

er vurderet toksikologisk på DTU. Konklusionerne af vurderingerne er, at der generelt er tale om en lav grad af sundhedsmæs-

sig bekymring for de enkelte fund. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/PAH%20i%20fødevarer

%20-%20Kontrolresultater%20-%202015.pdf 

 

For akrylamid blev der analyseret 106 prøver. I alt fem prøver viste indhold af akrylamid, som er højere end de europæiske 

og/eller danske vejledende grænseværdier (pomfritter, kartoffelchips og kaffe). Herudover var der to høje indhold i oliven, 

men hvor der ikke er vejledende grænseværdier. Disse resultater er meddelt fødevareafdelingerne med anmodning om at gå 

i dialog med producenterne af de pågældende produkter.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Akryla

mid%20kontrolresultater%202015.pdf 

 

Organiske miljøforureninger 

I projektet om dioxin og PCB med risiko produkter blev der taget i alt 28 prøver, hvoraf ingen overskrider de gældende græn-

seværdier.  

I projektet om dioxin og PCB i æg fra udegående høns fra mindre besætninger, blev der undersøgt æg fra 31 besætninger. I 

4 prøver blev grænseværdien for dioxin overskredet. Langt de fleste æg, der forhandles i Danmark, overholder grænsevær-

dien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns hverken økologiske 

eller konventionelle. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangs

emne=Kontrolresultater& 

 

 

Naturlige toksiner 

I 2015 blev der analyseret 20 prøver for tropanalkaloider i diverse kornprodukter bl.a. til spæd- og småbørn. Kun én prøve 

viste indhold af scopolamin, som dog var langt under grænseværdien. I et lektinprojekt blev der indsamlet 20 prøver af diver-

se retter hvor bønner indgik. Prøverne blev analyseret for aktive lektiner og resultaterne viste, at der i disse prøver, ikke var 

problemer med lektiner. Der vil dog fortsat være fokus på hvordan virksomhederne udbløder og koger bønner, inden de an-

vendes til konsum, da tidligere sygdomssager har vist problemer med dette. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol

&Indgangsemne=Kontrolresultater& 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Ochratoksin%20A%20-%20ikke%20animalske%20fødevarer%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Ochratoksin%20A%20-%20ikke%20animalske%20fødevarer%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/CKL%20metaller%20forskellige%20fødevarer%20til%20hjemmesiden%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/CKL%20metaller%20forskellige%20fødevarer%20til%20hjemmesiden%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Furan%20i%20fødevarer%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/Furan%20i%20fødevarer%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/PAH%20i%20fødevarer%20-%20Kontrolresultater%20-%202015.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2015/PAH%20i%20fødevarer%20-%20Kontrolresultater%20-%202015.pdf
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/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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  Fødevarekontaktmaterialer 

Kontrollen i 2015 omfattede prøveprojekter om afsmitning fra plastemballage til tørre fødevarer, fluorerede stoffer i pap- og 

papiremballage, BPA i metalemballage samt kontrol af organoleptisk afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer af plast,  

I projektet om afsmitning af kemiske bestanddele til tørre fødevarer blev der udtaget 18 prøver af plastfolier hos producenter 

og importører af fødevarekontaktmaterialer. Der blev påvist et eller to af de udvalgte kemiske stoffer i 14 af de 18 analysere-

de prøver, men ingen af indholdene overskred grænseværdien for det pågældende stof.  

I projektet om fluorerede stoffer blev der udtaget 28 forskellige fødevareemballager af pap og papir, 26 af prøverne blev un-

dersøgt for indhold af specifikke fluorerede stoffer. Endvidere blev 24 af prøverne analyseret for indhold af total organisk fluor 

på et eksternt laboratorium. Der blev fundet indhold af 2 specifikke stoffer i en prøve (muffinform). Ved bestemmelsen af total 

organisk fluor blev der fundet indhold i 88 % af prøverne. Indholdet kan skyldes tilstedeværelsen af andre fluorerede stoffer 

end dem, der indgår i de specifikke analyser analyser. Ligeledes kan indholdet af fluorerede stoffer stamme fra en utilsigtet 

procesforurening eller fra et baggrundsniveau i papirmassen.  

I projektet om BPA i metalemballage blev der udtaget 30 prøver af metalemballage (med eller uden indhold af fødevarer). 

Alle de analyserede prøver i undersøgelsen overholdt de gældende regler. 

I projektet om kontrol af organoleptisk afsmitning blev der udtaget19 prøver hos virksomheder, der fremstiller eller indfører 

brugsklare plastprodukter, 2 prøver gav en tydelig smagsændring og 2 prøver gav en svag smagsændring. 

 

Fødevarestyrelsen har fulgt op på overskridelserne i relation til de ansvarlige virksomheder. 

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

%20kontrolresultater.aspx 

 

Pesticidrester 

Resultaterne af pesticidkontrollen offentliggøres kvartalsvist og årligt i samlede rapporter, der findes på nedenstående side. 

Desuden indberettes alle pesticidresultater årligt til EFSA. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx 

 

Kontrollen omfattede i 2015 i alt 2585 prøver analyseret for indhold af pesticidrester. Prøverne var fordelt på ca. 200 forskel-

lige typer fødevarer. I den almindelige stikprøvekontrol blev der udtaget 671 prøver af frugt (konventionelt), 848 prøver af 

grøntsager (konventionelt), 230 prøver af cerealier (konventionelt), 167 prøver af økologisk frugt og grøntsager, 44 prøver af 

økologiske cerealier, 3 prøver af babymad (inkl. økologisk), 189 prøver af forarbejdede fødevarer (vin, olivenolie, tørret frugt, 

juice, frugt på dåse, cornflakes, morgenmadscerealier og pasta inkl. økologisk) og 251 prøver af animalsk oprindelse (kød, 

honning og mælk inkl. økologisk), 151 prøver i projektet om national mistankekontrol og 31 prøver udtaget som skærpet im-

portkontrol (EU koordineret mistankekontrol, forordning 669/2009).  

For konventionelle prøver af frugt og grøntsager er der fundet overskridelser af maksimalgrænseværdier i henholdsvis 1,8 % 

og 2,2 % af prøverne.  

I cerealier blev der fundet overskridelser i 0,4 % af de konventionelt dyrkede prøver. 

Der blev fundet pesticidrester i 67 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og 39 % af alle prøver af konventionelt dyrket 

grøntsager. 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. Der blev 

ikke fundet pesticidrester i babymad. Der blev fundet pesticidrester i 0,8 % af de animalske prøver. De påviste pesticidrester i 

animalske prøver overskred ikke maksimalgrænseværdien. 

 

I de dansk og udenlandsk producerede fokusafgrøder (gulerødder, jordbær, tomater, pærer, æbler og hvede) er andelen af 

prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Resultaterne fra de sidste fem år tyder på et nogenlunde stabilt niveau for 

de seks afgrøder. Der ses udsving mellem de enkelte år, men der er ikke grundlag for at konkludere markante tendenser i 

udviklingen. 

Der er en større andel af prøver med multiple fund (mere end et pesticid i samme prøve) i prøver fra 3. lande og i prøver fra 

andre EU-lande sammenlignet med prøver fra Danmark.  

 

Alle fundne overskridelser af maksimalgrænseværdien er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD) og det 

acceptable daglige indtag (ADI). På denne baggrund blev 2 prøver, som blev udtaget som stikprøver, vurderet at være 

sundhedsmæssigt uacceptable for forbrugeren. Produkterne, som var vindruer fra Egypten, appelsiner fra Brasilien, blev 

trukket tilbage fra markedet, og der blev udsted en rapid alert.  

 

Der blev udtaget 226 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer. I 5 prøver af udenlandsk oprindelse og 1 prøve af dansk 

oprindelse svarende til 2,7 %, blev der påvist pesticider. I ingen tilfælde blev det vurderet, at der var tale om tilsigtet anven-

delse og hermed overtrædelse af økologireglerne.   

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx
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Samlet set er det vurderet, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til sundhedsmæssige 

betænkeligheder, bortset fra de 2 prøver, som blev udtaget under stikprøvekontrollen.  

 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det dan-

ske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at indtag af frugt og grøntsager har 

en sundhedsfremmende effekt. 

 

 

4.1.6.2 Pesticidanvendelse 

NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen med pesticidanvendelse hos primærproducenter. Pesticidkontrollen ved er-

hvervsmæssige brugere omfatter kontrol af 

- reglerne om besiddelse, opbevaring, anvendelse, herunder registrering af gennemførte sprøjtninger af plantebeskyt-

telsesmidler,  

- regler om certifikater til brugere af plantebeskyttelsesmidler og  

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

- reglerne om autorisation og om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler samt  

- vaskepladsbekendtgørelsens regler.  

 

Resultater og analyser af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2015 gennemført 700 pesticidkontroller, hvoraf de 429 kontroller blev gennemført som en del af Land-

brugs- og Fiskeristyrelsens fælles kontrol af krydsoverensstemmelse (KO). De resterende 271 kontroller blev gennemført på 

baggrund af risikovurdering, eller på baggrund af konkrete henvendelser fra andre myndigheder eller private borgere. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen konstaterede i kontrolåret 2015 i alt 360 overtrædelser, fordelt på 271 jordbrugere. Fordelin-

gen af overtrædelserne for perioden 2015 kan ses i tabel 8. 

 

Antallet af overtrædelser på bedriftsniveau er steget fra 30 % i 2014 til 32% i 2015.  

 

Blandt de 271 kontroller, der er udtaget til den enstrengede pesticidkontrol, er der konstateret overtrædelser på 51% af kon-

trollerne, hvilket er betydeligt mere end, hvad der ses hos de øvrige kontrollerede jordbrugere. Til sammenligning ligger fejl-

procenten på pesticidområdet blandt de 429 KO-kontroller på 21 %. Dette skyldes, at den enstrengede pesticidkontrol er ud-

taget på baggrund af en risikovurdering. Udtagelsen af pesticidsager i forbindelses med KO kontrollen er kun i ringe omfang 

udtaget på baggrund af en pesticidbaseret risikovurdering og dertil kommer, at 25 % af kontrollerne er tilfældigt udtaget. 

 

De fleste overtrædelser knytter sig til besiddelse af tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, samt kontrol af vaske- og 

påfyldningspladser. Antallet af overtrædelser vedrørende besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler har varieret i de 

tidligere år, men siden 2013 har der været en støt stigning i antallet af overtrædelser.  

 

Antallet af overtrædelser vedrørende vaske- og påfyldningspladser er steget fra 50 overtrædelser i 2014 til 90 overtrædelser i 

2015. Det skal hertil nævnes, at den samlede kontrol steg med 30 ekstra kontroller i samme periode. Der var en forventning 

om, at antallet af overtrædelser på sigt vil stabilisere sig, idet der var tale om et forholdsvis nyt kontrolområde, som erhvervet 

skulle have tid til at omstille sig til. Men antallet af overtrædelser er mere end tredoblet siden 2010.  
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 2010 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Antal kontrolbesøg  649 649 660 686 664 700 

Overtrædelse vedr. 

besiddelse af tidl. 

Godkendte midler 

41 27 63 117 122 130 

Overtrædelse vedr. 

opbevaring 
11 12 16 21 29 34 

Overtrædelse vedr. 

anvendelse og/eller 

dosering (national 

og KO-

overtrædelse) 

2 0 4 13 12 28 

Overtrædelse vedr. 

besiddelse af 

udenlandsk middel 

(national og KO-

overtrædelse) 

0 2 2 9 11 11 

Overtrædelse vedr. 

udarbejdelse af 

sprøjtejournal (na-

tional og KO-

overtrædelse) 

16 12 6 19 20 37 

Overtrædelse vedr. 

vaskeplads 
44 72 57 75 50 90 

Overtrædelse vedr. 

uddannelseskrav 

(certifikater og 

beviser) 

4 17 12 8 18 28 

Overtrædelse vedr. 

besiddel-

se/anvendelse af 

muldvarpe- og/eller 

mosegrisegift 

- - - - 2 2 

Overtrædelser i alt 118 142 160 262 264 360 

Tabel 4.8: Oversigt over fundne overtrædelser ved NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol i årene 2010-

2015 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

Overtrædelse af reglerne om opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler udgør potentielt en risiko af 

sundhedsmæssig eller miljømæssig karakter. Det samme gør sig gældende for reglerne om uddannelseskrav samt indret-

ning og brug af vaske- og påfyldningspladser.  

 

Årsager til overtrædelserne 

Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der relaterer til besiddelse af tidligere godkendte midler, i stor 

grad hænger sammen med, at de enkelte jordbrugere ikke regelmæssigt får ryddet op i deres lagre af plantebeskyttelsesmid-

ler. Derved får jordbrugeren ikke afleveret ulovlige midler til destruktion, inden forbud imod besiddelse træder i kraft. Opbeva-

ringsforhold for plantebeskyttelsesmidler er generelt af høj standard.  

 

Aktioner for at sikre effektivitet 

Ud over de 429 kontroller, der i kontrolåret 2015 blev udvalgt til samtidig krydsoverensstemmelseskontrol, udtager NaturEr-

hvervstyrelsen virksomheder til pesticidkontrol ud fra en risikovurdering for at sikre effektiviteten i den en-strengede pesticid-

kontrol.  

 

NaturErhvervstyrelsen har et fortsat godt samarbejde med SKAT og Miljøstyrelsen omkring bekæmpelse af ulovlig import af 

pesticider. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet og forsøges hele tiden målrettet og optimeret. Samtidig fortsætter sam-

arbejdet med Fødevarestyrelsen omkring fund af pesticider i dansk frugt og grønt. 

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2015 brugt data fra Sprøjtejournalindberetningen (SJI) til udpegning af størsteparten af de 271 

pesticidkontroller, der ikke var en del af krydsoverensstemmelseskontrollen. Der blev taget udgangspunkt i indberettede op-

lysninger i SJI om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der efterfølgende er blevet forbud mod at besidde og anvende. 
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Den betydeligt større fejlprocent, der er fundet blandt kontrollerne fra den enstrengede pesticidkontrol indikerer, at risikobe-

tonet udpegning og fokus på kampagnekontroller virker. 

 

Målopfyldelse 

Samlet set skulle der i 2015 gennemføres 670 kontrolbesøg under den én-strengede pesticidkontrol. Målet er mere end op-

fyldt, da der blev foretaget 700 kontroller i kontrolåret. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

I 2015 blev der lanceret en ny pesticid pjece, der havde til formål, at informere de professionelle brugere af pesticider om 

reglerne i forhold til anvendelse, opbevaring samt vaske- og påfyldningspladser.  

 

4.1.7 Tilsætningsstoffer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist tilsætningsstoffer under kontrolbesøg og ved at udtage og analysere prøver. 

 

I 2015 blev der gennemført 9 prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev udført analyser på cirka 1000 

prøver). Se rapporterne på websiden 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontr

olresultater& 

 

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

dog færre fejl end tidligere. De typiske fejl var overskridelser af grænseværdierne og deklarationsfejl. Kontrollen vil derfor 

fortsætte på samme måde, som den har gjort de seneste år. Produktkategorien og typen af tilsætningsstoffer, der analyseres 

for, vil variere fra år til år. Dog med undtagelse af tilsætningsstoffer som nitrit og sulfit, der kontrolleres hvert år.  

 

4.1.8 Kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring 

Kosttilskud kontrolleres som led i almindelig kontrol, for så vidt angår mærkning og markedsføring. Produktsikkerheden kon-

trolleres af Fødevarerejseholdet (specialenheden Kosttilskudsgruppen) som led i en styrket kosttilskudskontrol. 

Fødevarer til særlig ernæring er blevet kontrolleret som led i den almindelige kontrol af fødevarer, herunder er der blevet fulgt 

op på tidligere kontrolresultater. Der har ikke været gennemført specifikke kontrolkampagner på dette område. 

 

I produktsikkerhedskontrollen af kosttilskud blev der i 2015 udført i alt 77 kontroller. Der blev konstateret overtrædelser i 16 % 

af de produkter, der blev kontrolleret. De konstaterede overtrædelser har hovedsagligt været indenfor Bekendtgørelsen om 

tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, hvor der blev sanktioneret med indskærpelse og påbud/forbud 

for 7 kosttilskud. I forhold til kontrollen af artikel 14 i fødevareforordningen omhandlende farlige planteingredienser blev der 

udstedt et påbud om tilbagetrækning af ét produkt samt udstedt administrativt bødeforlæg for markedsføring af farlige føde-

varer. 

 

I forbindelse med internetkontrollen af ikke registrerede internetvirksomheder blev der i 2015 kontrolleret 34 hjemmesider, 

Der blev konstateret overtrædelser på 25 af hjemmesiderne, og 6 kosttilskudsprodukter blev vurderet som potentielt farlige. 

Der blev i internetkontrollen givet 2 forbud mod markedsføring samt et påbud om tilbagetrækning for markedsføring i forbin-

delse med markedsføring af farlige kosttilskud. Herudover blev der givet sanktioner på en række 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. 

   

  Kontrolkampagne om vildledende markedsføring. 

Kontrolkampagnen havde til hensigt at kontrollere, at virksomhederne anvendte kvalitetssanprisninger på en sådan måde, at 

de ikke vildledte forbrugerne. Kontrolkampagnen havde desuden til hensigt at vejlede virksomhederne om gældende regler 

for kvalitetsanprisninger. 

Der blev foretaget 286 kontrolbesøg i detailvirksomheder. Kontrollerne var fortrinsvis uanmeldte. 

Under kampagnen blev der givet 14 indskærpelser fordelt på 12 virksomheder. 

På baggrund af resultaterne fra denne kampagne og en lignende kampagne i 2014, vurderes det, at regelefterlevelsen ligger 

på et stabilt niveau på dette lovgivningsområde. 

Link til slutrapporten for kontrolkampagnen kan læses her: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/slutrapport%20(D2070924).pdf 

 

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&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/slutrapport%20(D2070924).pdf


 

 24   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2015 for kontrol i Danmark 

Deltagelse i kampagnen operation Opson IV 

Danmark deltog for fjerde gang i operation Opson, som er en international aktion koordineret af Interpol og Europol, hvor der 

er fokus på falske og underlødige fødevarer, som er et stigende problem i Europa og kan udgøre en sundhedsmæssig risiko 

for forbrugerne og i værste fald have fatale følger.  

Formålet med Danmarks deltagelse i Operation Opson IV var at kontrollere udbredelsen af forfalskede og underlødige føde-

varer i Danmark og at medvirke til, at området opprioriteres, så handelen med forfalskede og underlødige fødevarer nedbrin-

ges. Endvidere var det et formål at forbedre samarbejdet mellem myndigheder i og udenfor Danmarks grænser, da handlen 

med forfalskede og underlødige fødevarer vurderes ofte at have et internationalt islæt. 

Fødevarestyrelsen stod i spidsen for aktionen i Danmark i tæt samarbejde med SKAT, Politi og Patent- og Varemærkestyrel-

sen. Tilsynene blev gennemført af Fødevarerejseholdet.  

 

Fokus for aktionen i Danmark har været self-storage faciliteter, hvor Fødevarerejseholdet har ledt efter uregistrerede virk-

somheder og falske fødevarer. 

Hemmelige lagre: 

Aktionen blev i Danmark foretaget i januar, og der blev foretaget 42 kontroller, 33 vedr. self-storage faciliteter og 9 vedr. leve-

randørtjek hos allerede registrerede virksomheder. 

Resultatet af aktionen blev, at 8 virksomheder fik sanktioner for manglende registrering eller for at have anvendt uregistrere-

de lagerfaciliteter. Der blev ikke fundet forfalskede fødevarer på lagrene. På et af de uregistrerede lagre blev der fundet ska-

dedyr, og der blev givet forbud mod salg og påbud om rengøring og skadedyrsbekæmpelse. Ved leverandørtjekkene blev 

der fundet 1 uregistreret leverandør, hvilket udløste en indskærpelse.   

Aktionen medførte, at området blev afdækket og fik henledt self-storage virksomhedernes opmærksomhed på deres ansvar 

for ikke at huse uregistrerede virksomheder og ulovlige varer. 

 

I 2015 igangsatte Fødevarestyrelsen i samarbejde med Norge, Finland og Sverige en kampagne, som primært skulle kort-

lægge spormærkning af allergener, herunder hvilke udeklarerede allergener, der forekommer i færdigpakkede fødevarer og i 

hvilke mængder. Det blev gjort vha. udtagning af prøver og samtidig kontrol af procedurer og workflow i forbindelse med pro-

duktionen af de udtagne produkter. Endvidere så man under kampagnen på mærkningen af allergene ingredienser.  

Formålet med kampagnen var en opfølgning på det tidligere nordiske allergenprojekt i 2012, og kampagnen blev også denne 

gang finansieret af Nordisk ministerråd. 

Kampagnen viste bl.a., at for 10 procent af de kontrollerede produkter var de allergene ingredienser ikke mærket korrekt. Der 

var forskellige forklaringer, fx svarede ingredienserne angivet i ingredienslisten i 3,2 procent af tilfældene ikke til virksomhe-

dens opskrift. Andre tilfælde var fx manglende ingrediensliste og manglende angivelse af et allergen, som et tilsætningsstof 

er produceret på basis af.  

Her link til slutrapporten:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Nordisk_allergenprojekt.asp

x 

  

4.1.10 Fødevarer med beskyttede betegnelser 

  Fødevarestyrelsen har uddelegeret kontrollen af overholdelsen af varespecifikationer til private kontrolorganer. 

 

  Fødevarestyrelsen foretager ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen af BOB/BGB/TGS- produkter.  

  Der er fulgt op på et antal henvendelse om mulig krænkelse af beskyttede betegnelser, både for så vidt angår vin og for så 

vidt angår fødevarer og landbrugsprodukter. 

 

 

4.1.11 Økologimærkningsordningen 

  4.1.11.1   Økologi i primærsektoren 

Det overordnede formål med økologikontrollen er at sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter. NaturErhvervstyrelsen 

har ansvar for implementering og administration af EU-økologireglerne i primærsektoren.  

Dette indebærer: autorisation og kontrol af økologiske primærproducenter og jordbrugets forsyningsvirksomheder. Admini-

stration af økologikontrollen sker centralt i NaturErhvervstyrelsen, mens selve kontrollen gennemføres decentralt af NaturEr-

hvervstyrelsens kontrollører i lokalafdelingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  

 

Udført økologikontrol i 2015 

Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2015 omfatter perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.  Data vedr. økologikontrol, 

som svarer til de krævede data, jf. Kommissionens forordning 889/2008, bilag XIIIc jf. artikel 92f, er indtastet i Kommissio-

nens Organic Farming information System.  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Nordisk_allergenprojekt.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Nordisk_allergenprojekt.aspx
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Årlig kontrol  

NaturErhvervstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter med salg af økologiske produkter og 

af alle økologiske forsyningsvirksomheder, som for eksempel frøvirksomheder og foderproducenter.  

I kontrolåret 2015 blev der gennemført årlig kontrol på 2.507 økologiske bedrifter (heraf 249 nyansøgere) og 118 økologiske 

forsyningsvirksomheder (heraf 14 nyansøgere). De 118 forsyningsvirksomheder er opgjort på p-numre, da økologiske virk-

somheder kan have flere afdelinger, under ét autorisationsnummer. Disse afdelinger er registreret på et p-nummer og bliver 

kontrolleret separat. 

På bedriftsområdet er det som udgangspunkt NaturErhvervstyrelsens strategi, at kontrollerne udføres på det tidspunkt på 

året, hvor det er fagligt mest velbegrundet. I sommerhalvåret er der bl.a. fokus på afgræsningsforhold i malkekvægsbesæt-

ninger og frugt og grøntproduktion. I vinterhalvåret er der bl.a. fokus på staldforhold, dyrevelfærd og forhold for udegående 

dyr.  

 

Stikprøvekontrol  

Ud over de årlige kontroller udfører NaturErhvervstyrelsen risikobaserede stikprøvekontroller.  

I risikovurderingen for bedrifter indgår blandt andet resultater fra tidligere kontroller. Der udtages for eksempel løbende øko-

loger til stikprøvekontrol, på bedrifter hvor NaturErhvervstyrelsen tidligere har konstateret overtrædelser eller der foretages 

tema-baserede stikprøvekontroller. Der udføres også stikprøvekontroller efter anmeldelser, for eksempel for mulige overtræ-

delser af reglerne for hold af økologiske husdyr.  

Der blev i 2015 gennemført i alt 2017 stikprøvekontroller på bedrifter.  

På virksomhedsområdet indgår det i kontrolplanlægningen og i risikovurderingen, om forsyningsvirksomheden både har kon-

ventionel og økologisk produktion. Der udvælges hvert år virksomheder til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen foretages, 

når virksomhedens økologiske produktion foretages. Desuden gennemføres et antal importkontroller på økologiske forsy-

ningsvirksomheder. Afhængig af afgrødernes oprindelsesland udtages der risikobaserede stikprøver for indhold af GMO. 

Der blev i 2015 udført syv stikprøvekontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover blev der udtaget 30 prøver i forbindelse 

med import af produkter eller afgrøder samt 6 yderligere prøver på forsyningsvirksomheder.  

 

Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2015 

Der blev ved kontrol af økologiske bedrifter konstateret 563 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 307 bedrifter. Det 

svarer til, at der er fundet overtrædelser hos ca. 12 % af de kontrollerede bedrifter. Overtrædelserne på økologiområdet for 

jordbrug vedrører mange forskellige forhold. De mest fremherskende områder med overtrædelser fremgår af tabel 9. 

Ved kontrol af økologiske virksomheder, blev der konstateret 21 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 16 virksomheder.  

 

Kontrollerede forhold, jordbrugsbedrifter Antal af de hyppigst forekommende 

overtrædelser i 2015 

(1/1-31/12 2015) 

Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab (tværgående) 24 

Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks (kvæg) 23 

Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktionen er solgt med 

forkert status (Tværgående) 
21 

Ikke tilstrækkelig adgang til græsning (Kvæg) 21 

Manglende eller mangelfuld årlig indberetning (Tværgående) 20 

Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstrækkelig 

størrelse med tilstrækkelig tør strøelse (Kvæg) 
20 

Manglende dyrlæge/behandling (Kvæg) 19 

Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog (Tværgående) 15 

Manglende genomlægning efter start på 4. behandling(Kvæg) 14 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for mange meget 

pillede fugle (Fjerkræ) 
13 

Medicinlogbog (Tværgående) 12 

Utilstrækkelig ly og læ i vinterperioden for udegående dyr 

(Kvæg) 
12 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for mange let pillede 

fugle (Fjerkræ) 
12 

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modtagelse af 

kvælstof (Tværgående) 
11 

Inventar som dyrene kan komme til skade på (Kvæg) 11 
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Flokstørrelsen er for stor (Fjerkræ) 11 

Der er fodret med ikke-økologisk ikke-tilladt foder af land-

brugsoprindelse (Kvæg) 
10 

Anvendt mere end 50 kg udnyttet N ikke-økologisk gødning 

per ha uden tilstrækkelig dokumentation for behov eller særli-

ge dyrkningstiltag (Planter) 

9 

Kalves suttebehov er ikke opfyldt (Kvæg) 9 

Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand (Kvæg) 8 

Samlet antal af alle overtrædelser 563 

Antal bedrifter med overtrædelser i alt (% af de kontrollerede 

bedrifter) 
211 (11 %) 

Antal kontrollerede økologiske bedrifter 2.714 

Tabel 4.9: De 20 hyppigste forekommende overtrædelser i kontrolåret 2015 

 

Sanktioner efter økologikontrol, 2015 

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

udsteder NaturErhvervstyrelsen bøder i størrelsesorden 1.000 til 15.000 kr., nedklassificerer produkter, der endnu ikke er 

solgt, eller udsteder påbud om genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbagekaldes autorisationen og 

landmanden kan anmeldes til politiet.  

Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen i 2015 fremgår af tabel 10. 

 

Afgørelse Antal  

Jordbedrifter 

Antal  

Forsyningsvirk-

somheder 

Indskærpelse 240 21 

Anmodning om tiltalerejsning  55 4 

Autorisation trukket tilbage 6 0 

Påbud 67 3 

Tabel 4.10: Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter og forsyningsvirk-

somheder i 2015 *Fra 2015 blev der indført anmodning og tiltalerejsning ved bøder og overtrædelse af 

dyreværnsloven, tallene er ikke skælnet fra hinanden 

 

NaturErhvervstyrelsen udgiver i forbindelse med analyse af økologikontrollen en samlet statistik over udviklingen i antal over-

trædelser. Statistikken findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside; www.lfst.dk.  

 

4.1.11.2 Økologi i fødevarevirksomheder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist økologi under mindst 1 årligt kontrolbesøg. Der lægges særlig vægt på kontrol af 

dokumentation og balance. 

 

Kontrolresultaterne for 2015 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2015, om findes på nedenstående side. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx 

  

I 2015 blev der registreret 7 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, administrative bøder eller politianmeldelser). 

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

I alt var 1646 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2015, hvilket gav en overtrædelsesprocent på 0,4 % (for så 

vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af typen 3 og 4). 

DTU Fødevareinstitut offentliggør årsrapporter med resultater fra den danske pesticidkontrol, som også omfatter økologiske 

fødevarer.  Rapporterne findes på følgende hjemmeside: 

http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Kemikaliepaavirkninger/Pesticider-i-kosten 

Der blev i 2015 udtaget i alt 233 prøver af fødevarer, der var deklareret som økologiske. 167 prøver af frugt og grønt, 44 prø-

ver af cerealier. 7 af animalske produkter og 15 af forarbejdede fødevarer. Samlet set 34 prøver flere end i 2014.  

Der blev fundet restindhold af pesticider i 6 prøver, svarende til 2,7 %. Der er tale om en svagt faldt i forhold til 2014 hvor der 

blev fundet restindhold i 2,8 % af prøverne.  

I ingen tilfælde blev det vurderet, at der var tale om tilsigtet anvendelse og hermed overtrædelse af økologireglerne. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx
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Data vedr. Fødevarestyrelsens økologikontrol, som svarer til de krævede data, jf. Kommissionens forordning 889/2008, bilag 

XIIIc, jf. artikel 92f, er indtastet i Kommissionens Organic Farming information System.  

 

Kontrolkampagne om økologiproducerende virksomheders anvendelse af ikke-økologiske ingredienser, tilsætningsstoffer og 

hjælpestoffer  

Kontrolkampagnen viste samlet set, at de fleste økologikontrollerede virksomheder (19 ud af 20) overholder kravene vedr. 

ikke-økologiske tilsætninger. 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

I 2015 er økologikontrollen revideret af FVO. De af FVO foreslåede tiltag er alle efterkommet. Herunder er økologikontroler-

klæringen ændret så den fuldt ud matcher den, der er fastlagt i EU's økologiforordning.  Vejledningerne om økologiske føde-

varer og import af økologiske fødevarer fra tredjelande er herudover revideret,  

 

4.1.12 GMO, novel foods, bestrålede fødevarer og varestandarder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist GMO, novel food og bestråling under kontrolbesøg og ved at udtage og analyse-

re prøver. 

 

Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2015 et prøveprojekt vedrørende overholdelse af GMO-lovgivningen. Projektet omfattede 

kontrol af 42 partier af fødevarer på det danske marked for indhold 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. 

 

Novel food 

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

 

Bestråling 

Kontrollen af bestrålingsreglerne indgik i den rutinemæssige kontrol af fødevarer på markedet. 

 

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 risikobaserede stikprøver, dels som 

led i systematisk grænsekontrol, intensiveret offentlig kontrol eller kontrol af importrestriktioner. 

 

Animalske produkter 

På de 12 grænsekontrolsteder blev der i 2015 kontrolleret 4.461 sendinger af animalske produkter (fødevarer, foder og ani-

malske biprodukter og afledte produkter heraf). Af disse sendinger blev kun 22 fundet i uoverensstemmelse med importkra-

vene og afvist. 

 

Ikke-animalske produkter 

På det ikke-animalske område har fødevarekontrolenhederne i 2015, i overensstemmelse med de fastsatte prøveudtagnings-

frekvenser, kontrolleret 384 sendinger foder og fødevarer importeret fra tredjelande omfattet af importrestriktioner, som følge 

af risiko for visse kontaminanter. I kontrollen blev der fundet overskridelser af grænseværdier i tre sendinger, som derfor blev 

afvist. 

Tilsvarende er der i 2015 kontrolleret 766 sendinger foder og fødevarer fra tredjelande under intensiveret offentlig kontrol. I 

kontrollen blev der fundet overskridelser af grænseværdier i tre sendinger, som derfor blev afvist.  

 

 

4.1.14 Eksport af fødevarer 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er fulgt op på de enkelte sager efter de 

generelle principper. 

 

4.1.15 Rapid Alert for Food and Feed 
 

Et øget fokus på Listeria i særligt fiskeprodukter gav en række tilbagekaldelser i 2015. Det var særligt gravet og koldrøget 

fisk, der blev fundet Listeria i.  
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Alert System for Food and Feed  

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed har i 2015 behandlet i alt 9188 informationer via Rapid Alert Systemet. Det 

har været 2984 notifikationer og 6204 opfølgninger. 

Danmark har i 2015 informeret Kommissionen 94 gange om fund af risici i forskellige produktkategorier med oprindelse i 

Danmark og i andre lande. Dette er forsat er fald i forhold til 2014 og 2013, hvor vi notificerede hhv. 99 og 112 gange. 

 

4.1.16 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 

 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed har ansvar for det overordnede fødevareberedskab herunder sagsopfølg-

ning 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 har Fødevareberedskabsenheden i 2015 lagt oplysninger om 231 tilbagetrækninger of-

fentligt frem (en stigning fra 134 i 2014). I foråret 2015 blev det af fødevareudvalget besluttet, at tilbagetrækninger i engros-

ledet også skulle offentliggøres på Fødevarestyrelsen hjemmeside. Dette tiltag kan tilskrives mindst 45 af offentliggørelserne. 

Fødevarestyrelens offentliggørelse af tilbagetrækninger er forsat en meget effektiv foranstaltning til at informere den brede 

offentlighed om evt. sundhedsrisici. 

 

Ifølge resultatkontrakt for 2015 skulle fødevareberedskabet sikre, at kontrollen med fødevarer, der tilbagetrækkes fra marke-

det, i mindst 90 % af tilfældene lever op til Fødevarestyrelsens instruks og anbefalinger for kontrol med tilbagetrækning for så 

vidt angår igangsætning af sagen til og med kontrollen med 1. led. Målet blev nået med opfyldelsesgrad på 97 % (219 ud af 

225 sager forløb korrekt). 

 

4.2 Foder 

4.2.1 Foderkontrol generelt 

Pr. 1. januar 2014 blev der indført et nyt kontrolkoncept på foderområdet. Kontrolindsatsen på foderområdet består af 3 kon-

trolindsatser: 

 Basiskontrol 

 Prioriteret kontrol 

 Kampagne kontrol 

Disse tre indsatser danner rammerne for en række konkrete kontrol- og vejledningsindsatser (se tabel 4.11) 

 

Kontrolindsatser 

 

Principper for risiko- og behovsvurderinger 

Basiskontrol 

 Godkendelsesbesøg 

 Ordinærkontrol efter faste fre-

kvenser 

 Stikprøvekontrol af transportø-

rer 

Basiskontrollen skal virke forebyggende og gennemføres efter 

faste frekvenser eller retningslinjer. Kontrolfrekvenserne fast-

sættes efter en generel risikovurdering på baggrund af kon-

trolobjektets konkrete aktiviteter og produktkategorier. 

Udgangspunktet for basiskontrollen er kontrolobjekternes 

aktiviteter, drift og indretning. 

Prioriteret kontrol 

 Ordinær kontrol målrettet kon-

trolobjekter med behov for 

særligt fokus 

Prioriteret kontrol er mere fleksibel og målrettes kontrolobjek-

ter med behov for særligt fokus. Priorriteret kontrol gennemfø-

res efter en konkret vurdering. 

Prioriteret kontrol gennemføres hos kontrolobjekter, der af 

forskellige faglige årsager har behov for det. Indsatsområder-

ne prioriteres fra år til år, men kontrollens fokus i det enkelte 

kontrolobjekt svarer til den ordinære kontrol. 

Kampagnekontrol 

 

Kampagnekontrol er målrettet et eller flere kontrolemner, og 

kontrollen og vejledningen kan være mere dybdegående.  

Kontrolkampagnerne skal øge fokus på risikoområder, og 

gennem information før, under og efter kampagnerne gøres 

kontrolobjekterne opmærksomme på reglerne og på risikoen 

ved at overtræde dem. 

Tabel 4.11: Oversigt over kontrolindsatserne på foderområdet 

 

I 2015 udførte Fødevarestyrelsen 707 kontroller i fodervirksomheder. Tabel 4.12 viser fordelingen på kontrolindsatser og kon-

troltyper. Heraf fremgår, at den ordinære basiskontrol udgør størsteparten af kontrollerne. 
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Kontroltype eller kontrolindsats Antal kontroller Fordeling af kontroller 

Ordinær basiskontrol 568 57,9% 

Heraf stikprøvekontrol med transportører 109  

Prioriteret kontrol 102 10,4% 

Ekstra kontrol 238 24,3% 

Anden kontrol 71 7,2% 

Heraf kampagnekontrol 26  

I alt 981 100% 

Tabel 4.12: Kontroller fordelt på kontroltype og kontrolindsats 

 

I tabel 4.13 vises regelefterlevelsen på lovgivningsområdeniveau for kontrollen på fodervirksomheder.  

 

Kontrolresultat 2014 2015 

Ingen anmærkninger 79,8 84,0 

Indskærpelse 19,0 13,5 

Påbud eller forbud 0,3 0,3 

Adm. bødeforlæg, politianmeldelse eller 

autorisation frataget 
1,0 2,2 

Tabel 4.13: Oversigt over regelefterlevelsen i 2014-2015 på foderområdet på lovgivningsom-

rådeniveau.  

Note: Der er medtaget resultater for alle kontrolrapporter, dvs. både kontrolrapporter som 

følge af kontrolbesøg og kontrolrapporter som følge af administrativ kontrol, herunder opfølg-

ning på analytisk kontrol med anmærkninger. Det værste resultat indenfor hvert lovgivnings-

område bestemmer kontrolresultatet.  Det skal bemærkes, at der kun udstedes en kontrol-

rapport ved administrativ kontrol, hvis denne giver anledning til anmærkninger. Der udstedes 

altid en kontrolrapport efter kontrolbesøg uanset kontrolresultatet 

 

Tabellen viser, at regelefterlevelsen på lovgivningsområdeniveau var 84 % i 2015. Kontrollen gav således anledning til an-

mærkninger ved 16 pct. af de kontrollerede lovgivningsområder. På foderområdet blev der i 2014 indført et nyt kontrolkoncept 

som medførte store ændringer for de tilsynsførende. Nye IT-systemer blev taget i brug, de fik nye arbejdsgange herunder 

ændrede dokumentationskrav og sanktionsprincipper. Denne overgang til nyt kontrolkoncept kan være medvirkende til den 

lavere regelefterlevelse i 2014 i forhold til 2015. 

 

Kontrolkampagne om fodermellemhandleres HACCP 

Fødevarestyrelsen gennemførte en kontrolkampagne for mellemhandlere og deres risikovurdering af produkter. 

Målgruppen for kampagnen var mellemhandlere med samhandel af foder til produktionsdyr (i.e. undtaget heste og selskabs-
dyr) i risikogruppe ”lav” og ”ultralav”, som har standardkontrolfrekvens 0,5 eller ”efter behov”.  

Resultaterne viste, at en relativt stor del af de kontrollerede virksomheder ikke i tilstrækkeligt omfang var opmærksomme på 
visse bestemmelser under lovgivningsområdet ”Egenkontrol – HACCP”. Der blev sanktioneret med 9 indskærpelser på 27 
besøg.  

Leverandørvurderingerne under lovgivningsområdet ”Hygiejne: Håndtering af foder”, blev kontrolleret på 24 kontrolbesøg, hvor 

der blev sanktioneret med 7 indskærpelser. Lovgivningsområdet ”Mærkning og information” blev kontrolleret på 25 kontrolbe-

søg, og der blev sanktioneret med 7 indskærpelser. 

 

Analyseresultater af udtagne prøver  

I 2015 udtog Fødevarestyrelsen 2.123 målrettede prøver af foder. Prøverne blev analyseret for bl.a. næringsstoffer, tilsæt-

ningsstoffer, uønskede stoffer, pesticidrester, salmonella, animalsk protein og genmodificeret materiale. 107 forhold medførte 

indskærpelser. Der blev udstedt 22 administrative bøder.  

 

Animalske bestanddele 

Der blev i 2015 hos almindelige fodervirksomheder gennemført 296 analyser på foder til fødevareproducerende dyr, som blev 

analyseret ved lysmikroskopi metoden. Lysmikroskopi metoden kan vise om foderet indeholder animalske bestanddele fra 

landdyr eller havdyr. Der var ikke forhold, der gav anledning til overtrædelser. Der blev gennemført 26 analyser med polyme-

rase chain reaction (PCR) metoden for drøvtygger. PCR metoden kan detektere, om der er animalske bestanddele i fodret fra 

drøvtyggere. Der var ikke forhold, der gav anledning til overtrædelser. 

Der tages også skrabeprøver, som analyseres ved lysmikroskopi metoden. Skrabeprøver repræsenterer ikke partier, men 
standarden af rengøring på virksomheden. 
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Fodertilsætningsstoffer 

I 2014 er 648 prøver analyseret for et eller flere tilsætningsstoffer.  

Der blev fundet afvigelser for zink (4,2 %), kobber (3,8 %) og selen (5,8 %), mens afvigelserne for de øvrige mikromineraler, 

herunder jern og mangan var ganske få. Der blev foretaget analyse af vitamin i 284 prøver. Afvigelserne i indholdet af vitami-

ner var D3-Vitamin (8,9 %), A-vitamin (3,2 %) og E-vitamin (0%). 

 

Uønskede stoffer og restindhold af pesticider 

351 prøver af fodermidler og foderblandinger blev i 2014 undersøgt for indhold af mykotoksiner og 348 for tungmetaller.  Der 

blev ikke fundet overskridelser af grænseværdi for hverken mykotoksiner eller tungmetaller   

Der blev i alt udtaget og analyseret 60 prøver for at kontrollere for eventuel forurening med dioxin- og PCB-forbindelser. Der 

blev her fundet 1 overskridelse grænseværdierne. 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2015 i alt 379 foderprøver for indhold af pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 144 

(38 %) af prøverne, men der var ikke tale om overskridelser af grænseværdier. Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som 

i tidligere år på, at pesticidrester i foder på det danske marked ikke udgør noget alvorligt sundhedsmæssigt problem. 

 

Salmonella 

I 2015 blev der undersøgt 71 fodermidler i 31 virksomheder. Der blev primært udtaget prøver af produkter af soja og raps 

samt fiskemel. Herudover blev der udtaget et mindre antal prøver af produkter af fx majs, palme og solsikke.  Af de 71 prøver 

fra fodermidler var der 3 positive prøver. Hos én virksomhed blev der fundet Salmonella Havana i en prøve af rapskage og i 

en anden virksomhed blev der fundet Salmonella Infantis i to prøver af rapskage fra to forskellige partier, udtaget på to for-

skellige prøvetagningsdage.  

I 2015 blev der også undersøgt 319 hygiejneprøver i 72 forskellige virksomheder. Heraf var der 17 positive prøver fra 6 for-

skellige virksomheder. Figuren viser serotyperne i de 17 positive prøver. 

Der blev udført resistensbestemmelse af de 17 salmonellaisolater fra hygiejneprøver og de 3 salmonellaisolater fra foderprø-

verne. Ud af de 20 salmonellaisolater blev kun ét isolat fundet resistent. Det var Salmonella Derby fra en hygiejneprøve, og 

den var resistent overfor tetracyklin. Tetracyklin er ikke på listen over antibiotika, der er kritisk vigtige til behandling af men-

nesker. 

 

Genetisk modificeret foder    

I 2015 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 106 foderblandinger eller fodermidler indeholdende eller bestående af soja-, majs- 

raps- eller risprodukter til efterfølgende GMO-analyse.  

Af de udtagne foderstoffer blev 55 foderstoffer analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (op til 6 typer soja, 3 ty-

per majs og 3 typer ris). Der blev ikke påvist ikke-godkendt materiale på niveauer, som var i strid med EU’s nultolerance.  

58 prøver blev analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte GMO’er for at kontrollere, om en eventuel GMO-

oprindelse af soja-, majs- eller rapsprodukter i foderstofferne fremgik af mærkningen som krævet af forordning nr. 1829/2003. 

Tre foderblandinger med indhold af soja viste sig at være mangelfuldt mærket. 

 

Analyser af importeret foder 

I 2015 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 23 partier fiskemel til foder importeret fra tredjelande. Alle 23 partier blev analyse-

ret for indhold af Salmonella og Enterobacter. 20 af disse partier overholdt grænseværdierne som fastsat i Kommissionens 

forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og 

om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkon-

trol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv. 3 af de 23 partier overskred grænseværdien for Salmonella. 

I 2015 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 4 partier fiskeolie til foder importeret fra tredjelande. Alle 4 partier overholdt græn-

seværdien som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 644/2017af 5. april om prøveudtagnings- og analysemetoder til 

kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og om ophævelse af 

forordning (EU) nr. 589/2014. 

 

4.2.2 Kontrol med foder på landbrug 

Kontrolbesøg  

I 2015 udførte NaturErhvervstyrelsen 547 kontroller, hvor der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 55 sager, svarede til 

overtrædelser i ca. 10 % af kontrollerne. 

 

Kontrollen havde fokus på hygiejne og god produktionspraksis, som beskrevet i foderhygiejneforordningen. 

Kontrollen havde særlig fokus på de bestemmelser i foderhygiejneforordningens bilag, der er udpeget til at være omfattet af 

krydsoverensstemmelse. 
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 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Antal kontroller  812 674 600 666 547 

Tabel 4.14: Antal kontroller 2011-2015 

 

 

Procent kontroller 

med overtrædel-

ser 

2011 2012 2013
 

2014 2015 

God produktions-

praksis (GMP) 

(manglende rengø-

ring m.m.) 

5 4 4 6 7 

Foderlægemidler 

samt farlige stoffer 

og affald 

<½ <½ <½ <½ <½ 

HACCP-

registrering mang-

ler 

1 0 2 1½ 1½ 

Manglende regi-

strering til fiskemel 

og blodprodukter 

- - - 2 1 

Animalsk protein 

(foderforbuddet) 
<½ <½ 0 <½ - 

Sporbarhed mang-

ler 
0 <½ 0 0 - 

Tilsætningsstof 

anvendes forkert (i 

drikkevand, forkert 

dyreart m.v.) 

- - 1 1 - 

Tabel 4.15: Procent kontroller med overtrædelser indenfor bestemte områder i 

perioden 2011-2015 

 

Der blev udstedt 29 administrative bøder og 22 indskærpelser. Der kan godt være udstedt både en administrativ 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 manglende registrering til brug af fiskemel. 

 

Kontrolresultat 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Ingen anmærknin-

ger 
94, 95,6 94,7 90,8 90 

Indskærpelse  3,4 2,0 2,5 4,7 4,2 

Påbud eller forbud 0,2 0,3 0,2 - <½ 

Adm. bødeforelæg, 

politianmeldelse 

eller autorisation 

frataget 

2 2,5 3,3 5,1 5,3 

Total 100 100 100 100 100 

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

perioden 2011-2015 

 

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 bliver over 100. 

 

Analyseresultater 

Prøvetagning og analysering af foderet havde fokus på indhold af pesticidrester og mykotoksiner i hjemmedyrket korn og 

grovfoder, forbudt animalsk protein, brug af tilsætningsstoffer i hjemmeblandet foder, tungmetaller samt utilsigtet indhold af 

antibiotika. 
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Under kontrollerne blev der udtaget 309 foderprøver, hvor af de 19 prøver havde afvigelser i forhold til reglerne, svarende til 

at der var en overtrædelse i 6 % af prøverne. 

  Ved analysering af de 309 prøver er der analyseret for flere parametre i samme prøve.  

 

 

Antal analyser 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Antibiotika 228 192 253 275 1.914* 

Mykosiner 2.384 2.432 1.767 1.490 1.817 

Pesticider** 2.108 3.072 4.566 7.997 19.340 

Spormineraler (Zn, 

Cu, Fe, Mn) 
240 270 320 468 368 

Selenl - - - - 6 

Uønskede stoffer 

(tungmetaller og 

meldrøje) 

85 72 56 23 59 

Animalsk protein 25 23 27 25 28 

Tabel 4.17: Antal analyser af foder i perioden 2011-2015 

Note: *Ny multimetode blev taget i brug i 2015. metoden indeholder 5 gange så 

mange analyser som den gamle. 

** Størstedelen af prøverne er analyseret med multimetoder, der omfatter mange 

pesticider og metoderne er løbende udvidet med flere analyser 

 

Afvigelser i for-

hold til regler 
2011 2012 2013

 
2014 2015 

Antibiotika 1 2 0 0 0 

Mykosiner <½% 0% <½ 0% 0 

Pesticider’’ - 0% 0% 0% 0 

Spormineraler (Zn, 

Cu, Fe, Mn) 
4 1 8 9 15 

Selenl - - - - 17 

Uønskede stoffer 

(tungmetaller og 

meldrøje) 

- 0% 0% 0% 0 

Animalsk protein - 0% 0% 0% 0 

Tabel 4.18: Procentvis afvigelse i forhold til reglerne i perioden 2011-2015 

 

Der er fundet afvigelser i 19 af de 309 prøver. 15 ud af 102 prøver havde en overtrædelse af grænseværdien for tilsætnings-

stoffet zink eller kobber, mens en ud af 6 prøver havde en overtrædelse af grænseværdien for selen. Tre ud af 37 prøver hav-

de et utilsigtet indhold af antibiotika, som skyldes ulovlig håndtering af lægemidler (foderlægemidler håndteret sammen med 

foder uden lægemidler). Fødevarestyrelsen har givet indskærpelser i de 15 af sagerne, mens de sidste 4 sager endte med en 

administrativ bøde. 

 

 

4.2.3 Audit på foderlægemiddel/virksomhed 

Sundhedsstyrelsen udfører inspektion hos fremstillere og forhandlere af foderlægemidler. Ved inspektion kontrolleres om 

virksomhederne efterlever reglerne for fremstilling af foderlægemidler. 

I 2015 foretog Sundhedsstyrelsen inspektion hos 6 etablerede virksomheder og 5 nye fremstillere eller engrosforhandlere af 

foderlægemidler. 
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 2012 2013
 

2014 2015 

Antal etablerede virksomheder, 

hvor der er udført inspektion 
7 6 6 3 

Nye ansøgere, hvor der er ud-

ført inspektion 
1 6 5 3 

Antal virksomheder inspiceret i 

alt 
8 12 11 6 

Antal afvigelser i alt 78 68 75 57 

Tabel 4.19: Antal inspektioner og afvigelser i perioden 2012-2015 

 

Afvigelserne vist i tabellen er opgjort som enkeltafvigelser til selve fremstillingen og forhandlingen af foderlægemidler, facilite-

ter, træning af personale og dokumentationen i forbindelse hermed. 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

Sundhedsstyrelsen finder ikke, at afvigelserne har udgjort en risiko for dyr eller mennesker. 

  

Aktioner for at sikre effektivitet 

Antallet og typen af afvigelser, der er konstateret i årene 2012-2015, har ikke givet anledning til nye tiltag inden for området. 

Herudover har alle virksomheder implementeret tilfredsstillende opfølgning på de konstaterede afvigelser. De inspicerede 

virksomheder efterlever således reglerne for fremstilling af foderlægemidler efter inspektion og implementering af opfølgning. 

  

Målopfyldelse 

Sundhedsstyrelsens mål for inspektion af godkendte fremstillere af foderlægemidler er, at virksomhederne inspiceres med en 

frekvens på 2 til 3 år. Målet blev nået. 

Sundhedsstyrelsen kan på grundlag af en risikovurdering afgøre, at en virksomhed skal inspiceres forud for den fastlagte 

frekvens. Alle fremstillere af foderlægemidler skal have inspektion, inden en godkendelse udstedes.  

Alle nye adresser er blevet inspiceret forud for udstedelse af en godkendelse. 

 

 

4.3 Veterinærområdet 

Kontrolkoncept 

Fødevarestyrelsens veterinærkontrol fortsatte i 2015 under kontrolkoncept fra veterinærforlig 2 beskrevet i årsrapport 2014 i 

afsnit 4.4. 

Her er der lagt vægt på en fokuseret kontrol, som i endnu højere grad målrettes de aktuelle risikoområder.  

Kontrolkonceptet skal øge effekten af kontrollen og sikre en større regelefterlevelse, og samtidig sørge for en effektiv kontrol 

kombineret med en målrettet vejledning, der motiverer til en positiv adfærdsændring. Konceptet samler veterinærområdet og 

muliggør en samlet prioritering for området, således at der kommer en bedre udnyttelse af ressourcerne og en mulighed for 

omfordeling af kontroller mellem brancher, så kontrollen kan målrettes der hvor behovet er. 

Indsatsen er effekt- og risikobaseret, og det tidligere risikobaserede kontrolkoncept er gjort mere smidigt og har en høj grad 

af løbende tilpasning til den type kontrol, som i situationen vurderes at give den bedste effekt på området. 

Kontrolkonceptet er fælles for alle kategorier af kontrolobjekter, f.eks. dyrlæger, besætninger, dyrehandlere, transporter og 

gennemfører en række kontrolindsatser (se tabel): 

 

          KONTROLINDSATS 

Ordinære planlagte kontroller Andre kontroller 

Udpeget Frekvens Ekstra kontrol Anden kontrol 

 Nulpunkt 

 Prioriteret 

 Kampagner
  

 

 Årlig fastsat 
frekvens på 
de enkelte 
virksomhe-
der 

 Beredskab 

 Opfølgning 
på tidligere 
overtrædel-
ser 

 Opklarende 
kontroller på 
baggrund af 
NAER’s kon-
trol mv. 

 Overtrædelse 
fundet i forbin-
delse med syn 
af dyr 

 Overtrædelser 
fundet i forbin-
delse med kød-
kontrol 

Tabel 1.20: Oversigt over de forskellige kontrolindsatser på veterinærområdet 
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Der sker en samlet prioritering mellem kontrolobjekterne år for år, og kontroller fordeles fleksibelt ud fra risiko og behov.  

Virksomheder, der kontrolleres, med en fast årlig frekvens kan også indgå i kontrolindsatserne nulpunkt, prioriteret og kam-

pagne, men så længe det er en forholdsvis høj frekvens, vil det dog ikke være relevant at udpege dem til andre kontrolind-

satser end kampagner, som oftest kan udføres samtidig med den ordinære kontrol.  

Antallet af kontroller, der skal gennemføres i nulpunkts-, prioriteret, basis- og kampagnekontrol, tager udgangspunkt i en 

overordnet fordeling af risikopoint på de enkelte kontrolobjekttyper, dertil kommer en faglig vurdering. Risikopoint er baseret 

på regelefterlevelsen for den enkelte kontrolobjekttype. 

Indholdet af kontrollen er ens for nulpunkts-, prioriteret og basiskontrol. De vigtigste emner indenfor dyrevelfærdslovgivnin-

gen, sundhed, hygiejne, medicin og mærkning kontrolleres. For basiskontrol tjekkes desuden samtlige KO krav. Kontrollen 

kommer rundt om emnerne for det enkelte dyreområde uden at gå i dybden, når der ikke umiddelbart er tegn på overtrædel-

ser. Der ses generelt på forholdene hos kontrolobjektet indenfor kontrolemnerne, og ikke detaljeret på samtlige regler på ét 

område.  

De fire kernekontrolemner: 

 Dyrevelfærd 

 Medicinanvendelse 

 Dyresundhed og hygiejne 

 Mærkning og registrering 

Det nye kontrolkoncept styrker incitamentsstrukturen, idet motivationen for regelefterlevelse øges, ved at der fra 2014 blev 

indført opfølgende kontrol – enten som kontrolbesøg eller administrativ kontrol - hos alle, der har fået anmærkninger.  An-

mærkninger er forhold, der afstedkommer sanktionering i form af indskærpelse, påbud, forbud, administrativ bøde og/eller 

politianmeldelse. 

Figur 4.1 viser fordelingen af ordinære kontroller på de forskellige kontrolindsatser i 2015, hvor det ses at kampagnekontrol-

ler udgør den største del af de 3 kontrolindsatser. 

 

 

 

Figur 41: Fordeling af ordinær kontrol fordelt på kontrolindsatser 

 

4.3.1 Dyresundhed 

4.3.1.1 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 bag-

grund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissionens forordning nr. 1082/2003 og 1505/2006 om mind-

stekrav til kontrollen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

Der blev foretaget kontrol på 773 kvægbedrifter hvor i alt 138.197 kreaturer blev kontrolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 

400 af bedrifterne. 

37 bedrifter blev lukket for omsætning af dyr pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller registrering af dyrene. I gennemsnit 

blev der konstateret fejl på ca. 52 % af bedrifterne.  

303 

955 

1159 

0

200

400

600

800

1000

1200

Nulpunkt kontrol Prioriteret kontrol Kampagner alle inkl adm.
kontroller

 
Antal ordinære kontroller fordelt på kontrolindsatser  

Antal ordinære kontroller
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Får og geder: 

Der blev foretaget kontrol på 299 bedrifter med får eller geder. Samlet set blev der fundet fejl på 75 af bedrifterne. 9 bedrifter 

blev lukket pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller registrering af dyrene. I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 25 

% af bedrifterne. 

  

Den fysiske kontrol i besætningerne blev foretaget af NaturErhvervstyrelsen, mens sagsbehandlingen blev foretaget af Føde-

varestyrelsen. 

 

 

 

4.3.1.2 Animalske biprodukter (ABP) 

Fødevarestyrelsen fastsatte kontrolfrekvenser individuelt for hver ABP virksomhed, i forhold til virksomhedens produkter, akti-

viteter og branche.  

 

Der er angivet kontrolfrekvenser for tilsyn med biproduktvirksomheder, som er fastsat på baggrund af en risikovurdering. Fre-

kvenserne angives som antal kontroller pr. år. Frekvens 0,5 svarer således til en kontrol hvert andet år, og frekvens 0,25 sva-

rer til en kontrol hvert fjerde år. 

 

 

På baggrund af en risikovurdering inddeles ABP-kontrolobjekter i fem risikogrupper med tilhørende kontrol-frekvens: 

 

Risikogrupper Risikopoint Kontrolfrekvens 

Særlig høj 100 4 

Høj 80-99 2 

Middel 60-79 1 

Lav 40-59 0,5 

Ultralav 0-39 0,25 

Tabel 4.21: De fem risikogrupper med tilhørende frekvens 

 

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

kompleksitet. Disse parametre har derimod indflydelse på varigheden af det enkelte kontrolbesøg. 

 

Ved at risikovurdere den enkelte virksomhed, kan man differentiere i forhold til hvad virksomheden foretager sig og dermed 

målrette kontrollen mod de virksomheder, der er forbundet med den største potentielle risiko for folke- og dyresundhed. 

 

Der blev udført 367 ordinære kontroller på ABP området i 2015. 

 

Kontrolkampagne på ABP området 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2015 en kontrolkampagne med fokus på behandling og omsætning af animalske biproduk-

ter, der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder.  

For en mere detaljeret beskrivelse af kampagnen henvises til slutrapporten på Fødevarestyrelsen hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Kampagne-om-behandling-og-omsaetning-af-

animalske-biprodukter-fra-mejerier-til-husdyrfoder.aspx 

 

4.3.1.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

I 2015 udstedte Fødevarestyrelsen 49.192 certifikater på levende dyr og 3.114 certifikater på avlsmateriale i EU Kommissio-

nens TRACES system, som er det system medlemsstaterne skal anvende ved udstedelse af certifikater. Disse i alt 52.306 

udstedte certifikater udgør hver en kontrol af den pågældende sending, som det enkelte certifikatet vedrører, der er udført fra 

Danmark 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, embryoner og rugeæg. 

 

4.3.2 Dyrevelfærd 

Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste blev i 2015 tilrettelagt og gennemført af Fødevarestyrelsen efter det 

veterinære kontrolkoncept, der er beskrevet i afsnit 4.4. Endvidere kontrolleredes transportbestemmelserne på samlesteder, 

på slagterier og ved direkte udførsler fra besætninger af Fødevarestyrelsen, medens politiet gennemførte stikprøvekontrol af 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Kampagne-om-behandling-og-omsaetning-af-animalske-biprodukter-fra-mejerier-til-husdyrfoder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/Kampagne-om-behandling-og-omsaetning-af-animalske-biprodukter-fra-mejerier-til-husdyrfoder.aspx
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dyr under vejtransport med bistand fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold. 

En rapport om resultaterne af kontrollen med landbrugsdyr og heste, samt kontrollen med transportbestemmelserne, (”Dyre-

velfærd i Danmark 2016 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2015”), blev offentliggjort i juni 2016 på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside.  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%201

6.pdf  

 

Rapportens væsentligste elementer indgår i det følgende. 

 

Dyreart 

Antal 

besæt-

ninger i 

alt 

Antal 

besæt-

ninger 

med ind-

skærpel-

ser 

Antal 

besæt-

ninger 

med på-

bud
 

Antal 

besæt-

ninger 

meldt til 

politiet 

Antal 

besæt-

ninger 

uden 

anmærk-

ninger 

Svin* 284 99 4 7 182 

Kvæg inkl. kalve 353 56 2 4 294 

Får 60 4 0 0 56 

Geder 25 0 0 0 25 

Heste 92 7 0 0 85 

Pelsdyr 100 11 0 0 89 

Slagtekyllinger 88 18 1 1 68 

Æglæggende hø-

ner i bure 
26 1 0 0 25 

Æglæggende hø-

ner i alternative 

systemer 

43 4 0 0 39 

Opdræt af dyr til 

ægproduktion 
4 0 0 0 4 

Gæs, ænder, kal-

kuner 
29 1 0 0 28 

Hjortedyr 24 1 0 0 23 

Fjervildt 30 1 0 0 29 

Antal CHRnr-

dyreart i alt 
1.158 203 7 12 947 

Tabel 4.22: Det samlede antal nulpunkts kontroller og prioriterede kontroller i 2015 

og antal besætninger der har fået konkrete sanktioner. 

Note* I alt blev der foretaget nulpunktskontrol i 88% af besætningerne og prioriteret 

kontrol i 12% af besætninger. 

 

Kampagnekontroller i 2015 Antal kontroller 

Korrekt aflivning af pattegrise 31 

Opstaldning og håndtering af pattegrise i 

første leveuge 
150 

Skuldersår hos søer 201 

Opstaldning og pasning af kalve i mal-

kekvægbesætninger 
165 

Halthed og klovsundhed i malkekvægs-

besætninger 
100 

Antal kampagnekontroller i alt 647 

Tabel 4.23: Oversigt over kontrollerkampagner og antal kampagnekon-

troller på dyrevelfærdsområdet i 2015 

For perioden 2010 – 2015 fremgår i tabel 4.24 procent af besætninger med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som blev 

sanktioneret i form af indskærpelser, påbud, politianmeldelser og/eller administrative bøder. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf


 

 Fødevarestyrelsen /Årsrapport 2015 for kontrol i Danmark 37 

 

 2010 2011 2012 2013
 

2014 2015 

Kvæg 21 24 13 15 12 17 

Svin 49 51 43 41 27 37 

Pelsdyr 50 29 18 19 20 11 

Slagtekyllinger 22 30 31 24 23 23 

Tabel 4.24: Oversigt over procent besætninger der i 2015 fik indskærpelser, påbud, politian-

meldelser og/eller administrativ bøde - fordelt på dyreart 

 

Da Fødevarestyrelsen udpeger de kontrollerede besætninger efter særlige risikoparametre, og der blev indført et nyt kontrol-

koncept i 2013, kan tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et andet.  

 

 Ingen anmærkninger Indskærpelse Politianmeldelse 

 Antal kontroller Antal kontroller Antal kontroller 

Fjerkræ 0 1 0 

Kvæg 0 32 46 

Svin 39 68 57 

Tabel 4.25: Transport til slagteri 2015. Oversigt over overtrædelser fundet på transportkontrol i 

forbindelse med kontrollen til slagterier 2015. Fordelt på dyregruppe. I de tilfælde, hvor én 

transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvor-

ligste overtrædelse med i opgørelsen 

 

 Indskærpelse Politianmeldelse Påbud eller bøde 

 Antal kontroller Antal kontroller Antal kontroller 

Kvæg 2 0 0 

Svin 5 1 3 

Tabel 4.26: Transport over samlesteder 2015. Oversigt over overtrædelser fundet på trans-

portkontrol i forbindelse med kontrollen over samlesteder 2015. Fordelt på dyregruppe 

 

 
 

Indskærpelse Politianmeldelse 

 Lidelse Aarsag Antal kontroller Antal kontroller 

Svin Arealkrav 0 1 

 Køretøj-Mangelfuld venti-

lation 
0 1 

 Overlæs på køretøj 2 0 

Tabel 4.27: Transport ved eksporter 2015. Oversigt over overtrædelser fundet på transport-

kontrol i forbindelse med kontrollen af transport ved eksporter 2015.  

 

 

 
Antal dyr Antal transporter 

Antal transporter med 

forseelser 

Kvæg 1.675 130 18 

Svin 73.756 364 37 

Heste 221 120 24 

Får 157 16 0 

Geder 6 2 0 

Fjerkræ 28.917 7 1 

Hunde 0 1 0 

Fisk 66.577 12 3 

Total 171.309 652 83 

Tabel 4.28: Politiets vejkontrol 2015 for dansk registrerede køretøjer. Det totale antal forseel-

ser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2015 
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Antal dyr Antal transporter 

Antal transporter med 

forseelser 

Kvæg 859 12 1 

Svin 82.611 154 33 

Heste 51 22 12 

Fjerkræ 400 2 0 

Fisk 4.400 4 0 

Total 88.321 194 46 

Tabel 4.29: Politiets vejkontrol 2015 for udenlandsk registrerede køretøjer. Det totale antal 

forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2015 

 

Fødevarestyrelsens kampagner på dyrevelfærdsområdet 

Fødevarestyrelsens kampagner vedrørende dyrevelfærd udføres som tematiske dybdegående kontroller indenfor specifikke 

emner/fokusområder. I det følgende beskrives hver kampagne kort.  

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige kampagner i – se rapporten ’Dyrevelfærd i Danmark 2016 – med resultater 

fra velfærdskontrollen i 2015’ 

(https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016

.pdf).  

 

De fulde afrapporteringer fra kampagnerne kan desuden downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/default.aspx 

  

KORREKT AFLIVNING AF PATTEGRISE 

Pattegrise skal aflives så hurtigt og smertefrit som muligt for, at det er dyreværnsmæssigt 

forsvarligt. Fødevarestyrelsens kampagne i 2015 viste, at en stikprøve af danske svinebesætninger 

aflivede pattegrise under 5 kilo korrekt. 

 

OPSTALDNING OG HÅNDTERING AF PATTEGRISE I FØRSTE LEVEUGE 

Korrekt opstaldning og håndtering af pattegrise er vigtig for at nedbringe pattegrisedødeligheden 

i danske svinebesætninger. Fødevarestyrelsens kampagne i 2015 viste blandt andet, at der er 

behov for fortsat fokus på korrekt og tilstrækkelig tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale 

til søer og deres pattegrise. 

 

SKULDERSÅR HOS SØER 

Skuldersår er et velfærdsproblem hos søer. Det er derfor nødvendigt, at besætningsejeren giver 

soen med skuldersår et blødt leje eller sætter soen i sygesti. Fødevarestyrelsen undersøgte en 

stikprøve af danske sobesætninger og fandt, at 8 % ikke opfyldte kravene til korrekt håndtering 

af søer med skuldersår. 

 

OPSTALDNING OG PASNING AF KALVE I MALKEKVÆGSBESÆTNINGER 

Kalvedødeligheden kan være høj i nogle danske besætninger, og der kan være en sammenhæng 

til, hvordan kalvene opstaldes og passes. Fødevarestyrelsens kampagne, som bl.a. omfattede 

en kort video om pasning af kalve, viste, at der i en del af de besætninger, der har en høj kalvedødelighed, 

er problemer med at overholde reglerne for opstaldning og pasning af kalve. 

 

HALTHED OG KLOVSUNDHED I MALKEKVÆGBESÆTNINGER 

Køer med klov- og lemmelidelser skal håndteres korrekt, da der kan være  betydelig smerte og 

lidelse og dermed forringet velfærd forbundet med halthed. Fødevarestyrelsens kampagne viste, at der i en tilfældig 

stikprøve af danske malkekvægsbesætninger kunne konstateres mange tydeligt halte køer. 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16216_dyrevelfærd_210x210_FINAL_02%2006%2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202015/Sider/default.aspx
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4.3.3 Medicinanvendelse i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

Kontrollen af medicin i besætninger og dyrlæger indgår i den beskrevne veterinære kontrolkoncept.  Dvs. at der på hver kon-

trol, uanset om der er nulpunkt, eller prioriteret, kontrolleres medicin. Derudover kan medicinanvendelsen indgå i kampagner. 

Regelefterlevelsen for nulpunktkontrol, prioriteret kontrol på medicinområdet for besætninger og dyrlæger var 94,7 %.  

I 2015 var der udtaget 121 dyrlæger til hhv. prioriteret kontrol og kampagnekontrol her var regelefterlevelsen 96,2 %. 

 

4.3.3.1 Ulovlige eller forbudte antibiotika og hormoner 

 

Restkoncentrationer af veterinærmedicin m.v. 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 medicin til dyr samt forurenende stoffer, der kan finde vej til fo-

der eller drikkevand. Prøvetagningen foretages efter Direktiv 96/23. Resultaterne findes på hjemmesiden: 

Indberetninger af restkoncentrationer til EU 

Der blev ikke fundet prøver med rester af ulovlige eller forbudte antibiotika og hormoner. Der blev heller ikke fundet rester af 

godkendte lægemidler over gældende grænseværdi. Prøver der havde uacceptabelt indhold af forurenende stoffer fra miljøet 

er listet i nedenstående tabel. 

Dyreart Fund 

Kvæg I én prøve blev der fundet rester af svampetoxinet taleranol 

og relaterede svampetoxiner, som stammede fra foder. 

 

I 11 prøver af kalvelever blev der fundet overskridelse af 
grænseværdien for kobber 

Svin 

 

 

I én prøve blev der fundet svampetoxinet zeralanon og 

relaterede toxiner, som stammede fra foder. 

 

I én prøve fra en so blev der fundet dioxin, som stammede 

fra et camouflagenet, der var spændt ud over den sohytte, 

hvor soen opholdt sig. 

Hest I én prøve blev der fundet forhøjet niveau mykotoksinet 

zearalenone, hvilket skyldtes forurening af foderet 

Æg Grænseværdien for organiske klorforbindelser var over-

skredet i én prøve, sandsynligvis på grund af forhøjet 

baggrundsniveau i jorden. Salg af æg fra gården blev 

efterfølgende stoppet 

Tabel 4.30: Oversigt over prøver der havde uacceptabelt indhold af forurenende stoffer fra miljøet 

 

 

Dyrlæges udstedelse af hestepas 

I juni 2015 modtog Veterinærrejseholdet en henvendelse fra SEGES om, at identifikationsdelen i ansøgninger om hestepas 

efter al sandsynlighed var udfyldt af en anden end den dyrlæge, som havde underskrevet dokumentet.  

Veterinærrejseholdet vurderede, at forholdet skulle politianmeldes som en overtrædelse af dyrlægeloven og straffeloven.  

Den 6. januar 2016 var sagen for retten, hvor dyrlægen tilstod i mindst 3 tilfælde i forbindelse med udfyldelse af hestepas at 

have erklæret at have besigtiget hesten selvom det ikke var tilfældet.  Retten idømte dyrlægen en betinget fængselsstraf på 

14 dage med en prøvetid på et år samt en tillægsbøde på 20.000 kr. 

 

Kontrolkampagne om flokbehandling af svin  

Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau. Ved flokbehandling sker anti-

biotikabehandlingen gennem foder eller vand og således at en gruppe af dyr behandles. I 2014 blev 60 % af alt antibiotika, 

der anvendes til svin, indgivet på denne måde. Der blev derfor indført regler om begrænsning af den rutinemæssige flokbe-

handling af svin i juni 2014 som en del af Veterinærforlig 2. 

I kampagnen blev der udført kontrol af 64 dyrlæger og 73 svinebesætninger.  

Resultaterne viser, at dyrlægerne generelt overholder de nye regler om flokbehandling, men at en del af dyrlægerne endnu 

ikke har implementeret dem helt i deres daglige rutiner.  

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx
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Kontrolemne Område 

Kontroller 

med 

sanktion 

Antal 

sankti-

onsgrad 

%
 

Indskær-

pelser 

Antal 

Anmel-

delse 

Antal 

Dyrlæger Flokbe-

handling 
14/64 22% 21 1 

 Andet 2/64 3% 15 - 

I alt - 16/64 25% 36 1 

Tabel 4.31: Sanktioner og sanktioneringsgrad ved 64 dyrlægekontroller opdelt på 

områderne flokbehandling og andet 

Kontrollerne medførte i relation til flokbehandling sanktionering af 14 af de 64 dyrlæger; men kun ét forhold var af en karakter, 

der medførte politianmeldelse. 

 

Område 
Årsag 

Indskærpelser 

Antal 

Anmeldelse 

Antal 

Flokbehandling Manglende prøveudtag-

ning 
8 1 

 Fejl ved angivelse af 

længde af ordineringspe-

riode 

7 - 

 Manglende indhold af 

rapporter 

5, heraf 3 vedr. hand-

lingsplaner 
- 

 Manglende besøg for 

ordinering 
1 - 

Andet Manglende anvisninger 8 - 

 Manglende indhold rap-

porter 
4 - 

 Kunne ikke fremvise do-

kumenter 
2 - 

 Fejl bed indberetning til 

VetStat 
1 - 

I alt  36 1 

Tabel 4.32: Årsager til sanktionering ved 64 dyrlægekontroller, opdelt på områderne flokbehandling og 

andet 

 

I 58 ud af 71 besætninger (82 %) vurderede de tilsynsførende, at proceduren for flokbehandling var egnet til formålet (der 

manglede vurdering ved 2 besætningsbesøg ud af de i alt 73). I 12 besætninger (17 %) var den samlede vurdering, at proce-

duren var egnet men kunne forbedres, og kun i et tilfælde blev proceduren i en besætning vurderet til at være ikke acceptabel.  

For så vidt angår sanktionering, skete dette hos 11 ud af 73 besætningsejere svarende til 15 %. 

 

Kontrolemne 

Område 

Kontroller 

med 

sanktion 

Antal 

sankti-

onsgrad 

%
 

Indskær-

pelser 

Antal 

Anmel-

delse 

Antal 

Besætninger Flokbe-

handling 
11/73 15% 13 - 

 Andet 1*/73 -* 2 3 

I alt - 11*/73 15% 15 3 

Tabel 4.33: Sanktioner og sanktioneringsgrad ved 73 besætningskontroller 

opdelt på emneområdet flokbehandling og andet. 

Note:*En besætningsejer blev sanktioneret for forhold vedrørende flokbe-

handling plus andre forhold. 
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I nedenstående tabel 4.3.4 er årsagerne til sanktionering angivet.  

 

 

Område 
Årsag 

Indskærpelser 

Antal 

Anmeldelse 

Antal 

Flokbehandling Manglende registreringer 

af flokbehandling 
11 0 

 Registreringer kunne ikke 

fremvises for kontrollen 
1 0 

 Dyrlægens anvisning 

kunne ikke fremvises for 

kontrollen 

1 0 

Andet Håndtering af syge og 

tilskadekomne grise 
2 3 

I alt  15 3 

Tabel 4.34: Årsager til sanktionering ved 73 besætningskontroller opdelt på områderne flokbehandling 

og andet 

 

De 13 af indskærpelserne var relateret til fokusområder for kampagnen. 

11 besætningsejere havde mangelfulde optegnelser over, hvordan og til hvilke dyr, de havde 

anvendt lægemidler i perioden op til kontrolbesøget. 1 besætningsejer kunne ikke fremvise 

ældre registreringer over medicinanvendelse, og 1 besætningsejer kunne ikke fremvise 

dyrlægens skriftlige anvisninger på, hvordan syge dyr skulle medicineres. 

 

 

4.3.3.2 Antibiotikagrænseværdi 

Set over en periode fra 2010 til 2014 skete der i 2010 og det meste af 2011 et markant fald i antibiotikaforbruget til svin. Fra 

slutningen af 2011 blev der observeret en stigning i forbruget af antibiotika til svin, så grænseværdierne blev justeret i sep-

tember 2012. Da stigningen fortsatte, sænkede Fødevarestyrelsen i 2014 grænseværdierne for antibiotikaforbrug i svinebe-

sætninger. Samtidig ændredes principperne for, hvordan ADD fastsættes. Den første ni-måneders periode, hvor Fødevare-

styrelsen opgjorde forbruget i forhold til de lavere grænseværdier, var perioden fra 1. marts til 30. november 2014.  

I april 2015 indgik regeringen aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om en handlingsplan, 

der skal bekæmpe husdyr MRSA.  

Handlingsplanen opstillede mål for reduktion af antibiotikaforbruget til svin fra 2015 – 2018 på 15 procent. I 2015 faldt forbru-

get ca. 5 procent.  

 

 

 

Køer 

Tyre, 

kalve og 

hundyr 

der endnu 

ikke har 

kælvet 

Søer, 

gylte og 

orner
 

Smågrise 

Svin over 

30 kg 

undtagen 

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 

Tabel 4.35: Ændringerne 2013-2015 i grænseværdier for kvæg- og svinebesæt-

ninger 
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På baggrund af udviklingen i forbruget af antibiotika til kvæg vurderede Fødevarestyrelsen, at der i 2015 ikke var behov for en 

justering af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvægbesætninger. 

Ejere af svinebesætninger, der overskrider grænseværdierne for antibiotikaforbrug, påbydes at reducere forbruget til under 

grænseværdierne inden udgangen af en ni-måneders periode, ligesom reglerne for opbevaring af antibiotika skærpes, og 

besætningens sundhedsrådgivningskategori ændres med deraf følgende krav om flere dyrlægebesøg og kortere ordinerings-

perioder. 

Hvis svinebesætningens antibiotikaforbrug efter ni måneder fortsat overstiger grænseværdien, bliver den undergivet skærpet 

tilsyn, hvor Fødevarestyrelsen blandt andet kan stille krav om, at en uvildig dyrlæge rykker ud til producenten med opfølgen-

de rådgivning om bl.a. diagnostik, behandling og management i besætningen. 

For så vidt angår ejer af kvægbesætninger, der overskrider grænseværdierne for antibiotikaforbrug, ændres besætningens 

rådgivningskategori til Skærpet rådgivning med deraf følgende krav om flere dyrlægebesøg og kortere ordineringsperioder. 

Fødevarestyrelsen gennemfører uanmeldte opfølgende kontrolbesøg i svinebesætningerne med henblik på at sikre overhol-

delsen af påbuddet. 

 

 2012 2013 2014
 

2015 

Svinebesætninger, 

påbud om redukti-

on, ændring af 

rådgivningskategori 

52 43 32 62 

Svinebesætninger 

med skærpet tilsyn 
0 2 0 0 

Svinebesætninger, 

opfølgende kon-

trolbesøg 

20 18 43 46 

Kvægbesætninger, 

nedrykning 
- - 244 234 

Tabel 4.36: Sanktioner og kontrol af svine- og kvægbesætninger i 

relation til antibiotikaforbrugt 

 

4.4 Plantesundhedskontrollen og overvågning 

Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler 

Antallet af gartnerier og planteskoler, der er tilmeldt NaturErhvervstyrelsens 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 indtil 2011, mens det tilmeldte produktionsareal til kontrol ikke har oplevet helt så 

voldsom en reduktion, da tendensen er, at de enkelte virksomheder bliver større. Siden 2011 ser udviklingen dog ud til at 

være stagneret og antallet af indberettede arealer, samt kontrolbesøg i 2015 ligger på samme niveau som i 2011 dog med en 

stigning i væksthusarealet og et mindre fald i produktionsarealet på friland.. Der blev i 2015 udført 1.285 kontroller hos de 

7016 registrerede virksomheder. 

Antallet af registrerede omsættere har derimod været støt faldende over en lang periode og er i perioden 2011 til 2014 faldet 

fra 51 til 30 tilmeldte virksomheder, hvor den har holdt sig i 2015. 

 

I forbindelse med avlskontrollen i 2015 blev der gjort flere fund af karantæneskadegørere i forhold til tidligere år, selvom der 

var tale om en kold sommer, hvor angreb og symptomer på angreb udviklede sig langsomt.. Der blev konstateret en del fund 

af Phytopthora ramorum (europæisk visneskimmel) og af Erwinia amylovora (ildsot), samt en række andre skadegørere, der 

ikke må findes på planter, der omsættes i EU. I forsommeren blev der fundet Thrips palmi (palmetrips) i to væksthuse i et 

gartneri, og der blev straks iværksat udryddelsesforanstaltninger i væksthusene, fulgt op af løbende kontrol for skadegøreren 

i hele virksomheden. Thrips palmi er udbredt i Asien, men vil ikke kunne etablere sig udendørs i Danmark.  

 

Efter fund af Anoplophora chinensis (asiatisk citrustræbuk) i forbindelse med overvågningen i 2011, har kontrollen fortsat væ-

ret skærpet for denne skadegører under avlskontrollen i planteskoler og havecentre i 2015. Der er dog ikke gjort yderligere 

fund. Den obligatoriske overvågning i 4 år efter fundet ophører ved udgangen af 2015. 

 

Der har også fortsat været øget fokus på virussygdommen Plum pox potyvirus (blommepoxvirus, sharka) efter at der blev 

fundet angrebne blommetræer i en planteskole i 2009/2010 og igen i 2013. Karantæneskadegøreren er udbredt på sten-

frugtarter af slægten Prunus (blomme, fersken mm.) i andre dele af EU (se afsnit 4.4.2.), men er ikke etableret i Danmark og 

der er stor fokus på faren for spredningen til Danmark med planter fra andre lande. Der blev ikke fundet Plum pox potyvirus i 

2015. 

Der blev i 2015 givet 25 påbud i forbindelse med fund af karantæneskadegørere og 2 påbud efter fund af andre kvalitetsfor-
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ringende planteskadegørere. Derudover var der 69 tilfælde, hvor omsætning af formeringsmateriale kun blev tilladt som fær-

digvarer, som følge af fund af praktisk-taget-fri-skadegørere. Dette er en stor stigning i forhold til tidligere år. Restriktionerne 

på omsætning skyldtes først og fremmest forekomsten af store mængder bladlus, skjoldlus og andre insekter, der opforme-

res hurtigt under varme forhold. 

Ud af de 25 påbud, der blev givet efter fund af karantæneskadegørere, var fordelingen: 10 fund af Phytopthora ramorum, 9 

fund af Erwinia amylovora, 3 fund af Pseudomonas syringae, et fund af Thrips palmi og et fund af Globodera pallida. 

 

Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrol og virustest af basis læggekartofler omfattede i 2015 4.310 ha hos 78 avlere. Af det samlede areal i basisavlen 

blev 7 % kasseret som læggekartofler, og 3 % blev nedklassificeret. Avlskontrol og virustest af præ-basis læggekartofler i 

2015 omfattede 239 ha hos 8 avlere. I præ-basisavlen blev 3 % kasseret som læggekartofler, og 2 % blev nedklassificeret.  

Resultater af undersøgelser for karantæneskadegørere på kartofler er allerede indsendt i henhold til de direktiver, der gælder 

for de pågældende skadegørere. Det skal dog nævnes, at der i 2015 ikke blev konstateret kartoffelring- og brunbakteriose 

eller de fire arter af Epitrix i avlskontrollen af læggekartofler.  

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside offentliggøres hvert år resultaterne af kontrollen med den danske læggekartoffelpro-

duktion. 

Link: http://lfst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler 

 

Udbrud af kartoffelbrok 

I september-oktober 2014, blev der konstateret et udbrud af kartoffelbrok (Synchytrium Endobioticum) 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 plantning på marker, hvor der er konstateret kartoffelbrok, samt påbud om at rengøre land-

brugsmaskiner, der er benyttet i marker smittet med kartoffelbrok. Desuden blev oprettet en sikkerhedszone omkring smitte-

de marker. I sikkerhedszonen må dyrkes kartofler af sorter, der er resistente mod patotype 8/18. 

For at afgrænse udbruddet af kartoffelbrok, undersøgte styrelsen marker for kartoffelbrok i en radius på 500 m omkring de 

smittede marker. I 2015 omfattede denne undersøgelse 270 ha dyrket med kartofler, og den blev foretaget ved at undersøge 

180 kartoffelplanter og knolde pr. ha for symptomer på kartoffelbrok.  

 

Der blev ikke fundet kartoffelbrok i 2015.  

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2015 kontrolleret ca. 1.469 importforsendelser. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere år, hvilket 

antageligvis skyldes, at forsendelserne mere hyppigt indføres med andre EU-lande som 1. indgangssted. Frugt, grønt og 

krydderurter var de varetyper, der hyppigst blev importeret. I 2015 var der 13 forsendelser, som blev afvist ved importkontrol-

len som følge af forekomst af karantæneskadegørere (Liriomyza sp. og Bemisia tabaci).. Afvisningerne er blevet notificeret 

via Kommissionens varslingsdatabase EUROPHYT. Der er ikke sket spredning af farlige planteskadegørere med importere-

de varer i 2015. 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM 15) 

Der var 120 godkendte danske virksomheder under ordningen i 2015. De blev alle auditeret af styrelsen for at fastslå, om 

reglerne overholdes og for at sikre, at virksomheden følger procedurerne beskrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. 

Der udførtes desuden et mindre antal opfølgende kontrolbesøg efter behov. I 2015 blev der konstateret en række mindre af-

vigelser i forbindelse med auditeringsbesøgene, svingende fra mangler i dokumentation for indkøbt varmebehandlet træ, til 

ajourføring af den såkaldte kvalitetshåndbog. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

NaturErhvervstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-Kommissionen, i henhold til kra-

vene i medfør af bl.a. rådets direktiv 2000/29/EF, rådets direktiv 98/57/EF og rådets direktiv 80/665/EØF samt hasteforan-

staltninger. Derudover indberettes første fund af karantæneskadegørere i forbindelse med den danske plantesundhedskon-

trol og importkontrol. Sidstnævnte foregår via EUROPHYT. 

 

 

 

4.4.1 Plantesundhedsmæssig overvågning  

I 2015 har NaturErhvervstyrelsen gennemført overvågning relateret til EU-overvågningskrav for de planteskadegørere, som 

fremgår af tabel xx nedenfor. Overvågningen for disse skadegørere er foregået som del af det EU medfinansieringsberetti-

gede overvågningsprogram. 

 

 

http://lfst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler
http://lfst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler


 

 44   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2015 for kontrol i Danmark 

Tabel 4.37: Overvågning for planteskadegørere under EU medfinansieringsprogram i 2015. 

Organisme Antal inspicerede steder 

eller arealer 

Resultat 

Aleurocanthus spp. Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Citrus tristeza virus Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Diaporina citri Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Scirtothrips spp. Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Toxoptera citricola Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Trioza erythreae Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Guignardia cirticarpa Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Liberibacter africanus / L. 

asiaticus 

Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Xanthomonas axonopo-

dis 

Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 342 

overvågninger. 

Ingen fund 

Acleris sp.p (ikke euro-

pæiske) 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Arrhenodes minutus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Agrilus planipennis Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Inkluderet i 181 overvågninger 

Ingen fund 

Ceratocystis fagacearum Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Ceratocystis virescens Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Choristoneura spp.  Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Pseudopityophthorus 

minutissimus/ P. pruino-

sus 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Dendrolimus sibiricus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Områder ved træforarbejdende og -oplagrende virk-

somheder. Inkluderet i 286 overvågninger 

Ingen fund 

Diaporthe vacinii Frugt og -bærplantager. Inkluderet i 11 overvågnin-

ger 

Ingen fund 

Monochamus sp. Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Områder ved træforarbejdende og -oplagrende virk-

somheder. Andre relevante lokaliteter. Inkluderet i 

281 overvågninger 

1 fund af  

M. galloprovincialis (Eur. 

population) 

Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae 

Detailbutikker. Inkluderet i relevante dele af 146 

overvågninger. 

Ingen fund 

Anoplophora chinensis Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Detailbutikker. Andre relevante lokaliteter. Inklude-

ret i 296 overvågninger 

Ingen fund 

Anoplophora glabripennis Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Områder ved træforarbejdende og -oplagrende virk-

somheder. Andre relevante lokaliteter. Inkluderet i 

350 overvågninger 

Ingen fund 
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Bursaphelenchus xy-

lophilus 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Områder ved træforarbejdende og -oplagrende virk-

somheder. Paller. Andre relevante lokaliteter. Inklu-

deret i 513 overvågninger. 

Ingen fund 

Epitrix spp. Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i 127 konsumkartoffelpartier efter 

høst. 

Ingen fund 

Gibberella circinata  Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Frøavlsbevoksninger. Inkluderet i 98 overvågninger. 

Ingen fund 

Xylella fastidiosa Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Detailbutikker. Andre relevante lokaliteter. Inklude-

ret i 182 overvågninger 

Ingen fund 

Clavibacter michiganen-

sis subsp. sepedonicus 

Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i konsumkartoffelpartier efter høst. 

448 prøver udtaget til analyse. 

Ingen fund 

Globodera rostochiensis 

og Globodera pallida 

Jordprøvetagning i 228 ha. efter konsumkartoffelavl G. rostociensis: 3 positive 

prøver 

G. pallida: Ingen fund 

Ralstonia solanacearum Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i konsumkartoffelpartier efter høst.  

448 prøver udtaget til analyse. 

Ingen fund 

Synchytrium endobioti-

cum 

Konsumkartoffelpartier inspiceret efter høst. 

Stikprøve-syn i 127 konsumkartoffelpartier efter 

høst.  

Ingen fund 

Diplocarpon mali Frugtplantager. Indgik i 226 overvågninger Ingen fund 

Agrilus auroguttatus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Aromia bungii Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Dendrolimus superans Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Ips subelongatus / I. 

hauseri 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Polygraphus proximus Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 025 overvågninger 

Ingen fund 

Xylosandrus crassiuscu-

lus 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Phytophthora ramorum 

og Phyophthora kerno-

viae 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Detailbutikker. Andre relevante lokaliteter. Inklude-

ret i 393 overvågninger. 

7 fund  

Agrilus anxius Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Melampsora medusae Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Mycosphaerella pini / M. 

daernessii 

Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1243 overvågninger 

Ingen fund 

Phytoplasma mali / P. 

pyri 

Frugtplantager. Inkluderet i 67 overvågninger Ingen fund 

Plum pox virus Frugtplantager. Inkluderet i 31 overvågninger 1 fund 

Saperda candida Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 

Sirex ermak Skov- og landskabsarealer samt bynære områder. 

Indgik i relevante del af 1025 overvågninger 

Ingen fund 
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Der er i forbindelse med overvågningen i 2015 kun konstateret fund af to karantæneskadegørere. Det drejer sig om fund af 

Phytophthora ramorum, europæisk visneskimmel og fund af Globodera rostochiensis, kartoffelcystenematoder.  

 

 

 

5. Større aktioner for at sikre effektivitet 

Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen anvendte indsatserne i fødevareforlig 2 på fødevareområdet. Et nyt Fødevareforlig 3 blev indgået i 2015 på 

basis af bidrag bl.a. fra Fødevarestyrelsen. 

  

På foderområdet fortsatte Fødevarestyrelsen med at bruge det nye koncept på foderområdet, der blev indført i 2014 med de 

tre kontrolindsatser.  

 

På veterinærområdet fortsatte Fødevarestyrelsen indsatserne i Veterinærforlig 2 gældende fra 2013.  

 

 

NaturErhvervstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen arbejder løbende med at understøtte målet om at skabe vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling      

af naturen. Det sker bl.a. gennem initiativer gennemført som led jordbrugs- og fiskerikontrolstrategien for 2013-16. I 2015 har 

der især været arbejdet med følgende områder: 

 

1) Fortsat arbejde mod mere risikobaseret kontroludvælgelse, herunder samling af alt arbejde med risikobaseret kontrol i en 

særlig enhed, Data & Risiko. 

2) Bedre vejledning og samarbejde med landmænd og fiskere 

3) Erfaringsopsamling fra kontrolarbejdet. 

 

Som en følge af organisationsændringen i 2014 er i 2015 gennemført en tilpasning af styrelsens samlede jordbrugs- og fiskeri-

kontrolstrategi for 2013-16  

 

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 decentrale myndigheder, og der er et godt samarbejde mellem dem.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere kontrollen, og mange af områ-

derne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder konkluderer, at kontrollen udført af Fødevarestyrelsen og 

NaturErhvervstyrelsen generelt set er målrettet og giver den ønskede effekt. 

 

Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen har i 2015 nået hovedparten af de mål, der var fastsat i resultatkontrakten. 

 

Fødevarestyrelsen havde fra 2015 samme overordnede risikobaserede kontrolsystem for både fødevare-, foder- og veterinær-

kontrollen med basiskontrol, prioriteret kontrol og kampagnekontrol. På veterinærområdet var der også nulpunktskontrol. 

 

NaturErhvervstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen har i 2015 opfyldt de kontrolmål, der var fastsat for de enkelte kontrolområder på både jordbrugs- og 

fiskeriområdet.  

 



 

 Fødevarestyrelsen /Årsrapport 2015 for kontrol i Danmark 47 

NaturErhvervstyrelsen arbejder løbende på, at forbedre kontrollen. I det lys skal arbejdet med at revidere styrelsens kontrol-

strategi for 2013-2016 ses som et eksempel. 

 

 

7. Større tilføjelser til den nationale 
kontrolplan 

Den nationale kontrolplan (2012-2016) er ikke blevet ændret, men en lang række bagvedliggende procedurer, strategier, in-

strukser, vejledninger, projektplaner og resultatkontrakter er blevet opdateret eller udarbejdet samtidig med og efter udarbej-

delsen af den nationale kontrolplanplan. 
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