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1. Sammendrag 

1.1 Overordnet effektivitet 
Fødevarestyrelsen har i 2018 nået 5 af de 10 delmål i resultatkontrakten vedr.kontrol i relation 

til kontrolforordning 882/2004.  

 

De 5 delmål der er nået, drejer sig bl.a. om to delmål om et effektivt veterinærberedskab, et 

effektivt fødevareberedskab, en effektiv fødevarekontrol og at det samlede antibiotikaforbrug for 

kvæg, får, geder, fjerkræ, mink og opdratsfiske ikke må stige. 3 delmål er delvist opfyldt, det 

drejer sig om antal registrerede salmonellatilfælde, antal registrede sygdomstilfælde pga. cam-

pylobacter og antal listeria sygdomstilfælde. 2 delmål om antibiotikaforbruget til svin og stigning 

af antal grise stigning i antal grise i laveste kategori i dyrevelfærdsmærket kategori er ikke op-

fyldt.  

 

Der er mange faktorer, som har indflydelse på målopfyldelsen, og nogle af dem er udenfor Fø-

devarestyrelsens styring. Fødevarestyrelsens direktion vurderer det gennemførte arbejde i 2018 

som tilfredsstillende. 

 

Landbrugsstyrelsen nåede i 2018 alle planlagte kontroller på Pesticid, Økologi, Foder- & Hygi-

ejnekontrollen samt Mærknings- og Registreringskontrollen.  

Landbrugsstyrelsen arbejder som led i strategien ’Nemt, enkelt og til tiden’ målrettet på at for-

bedre effektiviteten i kontrol og forvaltning. I 2018 har Landbrugsstyrelsen blandt andet indført 

LEAN i hele organisationen med henblik på at sikre mere effektiv driftsledelse og procesoptime-

ring. Hertil er alle ledere blevet trænet i driftsledelse. I afsnit 3.1.1 uddybes Landbrugsstyrelsens 

strategiske arbejde. 

 

Landbrugsstyrelsen gennemførte i 2018 en omfattende budgetanalyse, som blev udarbejdet af 

et eksternt konsulenthus. Analysen pegede på flere områder, hvor Landbrugsstyrelsen kunne 

optimere driften yderligere. Styrelsen implementerede så vidt muligt rapportens anbefalinger, 

hvilket medførte en personaletilpasning, hvorved 70 medarbejdere fratrådte deres stillinger. 

Budgetanalysen forventes at medføre en besparelse på 170 mio. kroner frem mod 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

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

 

Virksomheds-

gruppe – regelom-

råde 

Kontrol 

2014 2015 2016 2017   

 

2018 

Landbrugsstyrel-

sen 

 

     

Pesticidkontrol Kontrolbesøg, 

Landbrug 
665 700 760 670 673 

Økologi Kontrolbesøg, land-

brug 
2.614 2.773 3.461 3.763 4.044 

Foder – hygiejne-

kontrol 

Tilsyn på Landbrug 
666 545 507 399 384 

Mærkning og regi-

streringskontrol 

Kontrolbesøg, 

Landbrug 
 934 (+19)1 829 (+19)1 824 756 

Fiskeristyrelsen       

Fiskevirksomheder 

– hygiejnekontrol 

Landings- og opkø-

berkontrol 
3.034 3.074 3.231 3.071   3117 

Fødevarestyrel-

sen 

 
    

 

Fodervirksomheder Antal kontrolbesøg i 

alt 
847 981 993 920 886 

Fødevarevirksom-

heder – Fødevare-

regler 

Antal kontrolbesøg i 

alt 75.308 75.494 76.808 62.9732 61.7602 

 Ordinære kontrol-

besøg 
50.424 50.442 50.804 50.552 50.181 

 Øvrige kontrolbe-

søg fx opfølgende 

kontrolbesøg og 

anden kontrol 

24.884 25.072 26.004 12.4212 11.5792 

Veterinære virk-

somheder 

Antal kontrolbesøg i 

alt 
3.117 3.462 3.692 4.621 4.232 

 Ordinær kontrolbe-

søg (nulpunktskon-

trol, prioriteret kon-

trol og kampagner) 

2.251 2.542 2.372 2.615 2.520 

 Frekvenskontroller 866 920 1.320 2.006 1.712 

Tabel 1.1 Antal kontrolbesøg i forskellige sektorer 
1 De 19 er uregistrerede besætninger 

2 Antallet for 2017 og 2018 er opgjort uden de ca. 13.000 daglige kødkontroller til forskel fra de tidligere år. 
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1.3 Udvikling i regelefterlevelse 
I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af det samlede kontrolresultat i forskellige 

foder og fødevaresektorerne. Det samlede kontrolresultat svarer til det dårligste delresultat, som 

er givet på kontrollen. 

 

Virksomheds-

gruppe  

Kontrolresultat 
2015           2016 2017   2018 

 

 

Fodervirksomhe-

der 1 

Ingen anmærknin-

ger 
56% 61% 61% 66% 

 

 Indskærpelse  39% 29% 29% 24%  

 Påbud eller forbud 1% 1% 1% 1%  

 Bødeforelæg, politi-

anmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

9% 9% 9% 8% 

 

Fødevarevirksom-

heder  

Ingen anmærknin-

ger 
 

84,0 83,8 84,0  

 Indskærpelse   12,9 13,2 12,8  

 Påbud eller forbud  0,6 0,6 0,6  

 Bødeforelæg, politi-

anmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

 

2,5 2,5 2,6  

Tabel 1.2 Fordeling af det samlede kontrolresultat i forskellige foder og fødevaresektorer.  

1 Inkl. administrative kontroller efter anmærkninger på analyseattester 

 

 

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

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

blev meldt til politiet. 

 

Besætninger  2014 2015 2016 2017 2018 

Kvæg  12 17 12 19 23 

Svin  27 36 31 44 34 

Pelsdyr  20 11 10 16 13 

Slagtekyllinger  23 23 18 12 7 

 

Tabel 1.3 Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller politianmel-
delse som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne 
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1.4 Nationale auditsystemer 
 

Fødevarestyrelsens Interne Audit, gennemførte i 2018 følgende 3 audits:  

 Hygiejnisk indretning af foder- og fødevarevirksomheder 

 Import  

 Transport af levende dyr 

 

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

Kontrolforordning 882/2004.  Der er i alle auditeringer fundet områder, hvor Intern Audit har 

anbefalet, at kontrollen kan forbedres og udvikles.  

 

Landbrugsstyrelsens Intern Revision har i 2018 gennemført audit af økologikontrollen i primær-

produktionen. Resultaterne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.2. 

 

 

1.5 Resurser 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Fødevarestyrelsen 1.570 1.544 1.492 1.460 1.494 

Landbrugsstyrel-

sen 
1.138 1.194 1.212 1.289 1029 

 

Tabel 1.4 Antal årsværk pr. 31. december i årene 2014-2017 

 

 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes 
regelefterlevelse 

 

1.6.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen har i 2018 gennemført flere initiativer fra Fødevareforlig 3 bl.a. i relation til 

kemisk fødevaresikkerhed og i regi af nye aktiviteter under Kemiindsatsen sammen med Miljø-

styrelsen, herunder forbrugerinformation og kontrol af biocidrester i fødevarer. De nye forsk-

ningsprojekter på Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet, som skal efterfølge Fø-

devareforlig 3, er kommet på plads og starter i 2019. 

 

Fødevarestyrelsen leverede i 2018 mange bidrag til departementet til de politiske forhandlinger 

om et nyt fødevareforlig til afløsning af Fødevareforlig 3. Fødevareforlig 4 – på vej mod verdens 

bedste fødevarekontrol blev indgået den 24. oktober 2018. Regeringen blev sammen med So-

cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti enige om et nyt fireårigt fødevareforlig, gældende for årene 2019 til 2022. Fødeva-

restyrelsen startede i 2018 implementeringen af forliget. Det nye er en individuelt tilpasset og 

datadrevet kontrol, hvor ambitionen er en fødevarekontrol, der bliver mere målrettet overfor 

virksomheder med problemer og tilgodeser virksomheder, der kan og vil overholde reglerne – 

med færre kontroller til gengæld for mere vejledning. 

  

For at styrke indsatsen mod virksomheder, som ikke overholder reglerne, blev fødevareloven 

ændret i maj 2018. Ændringerne betyder, at der bliver sat ind overfor den mindre gruppe af 

virksomheder, som gentagne gange giver problemer. De nye regler giver mulighed for at give 

administrative tvangsbøder, hvis virksomhederne ikke retter sig efter påbud eller ikke overhol-

der forbud, virksomhedskarantæne i en afgrænset periode samt en fordobling af bødeniveauet 
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for denne gruppe af virksomheder. I tillæg er der indført to gebyrbelagte opfølgende kontrolbe-

søg til alle virksomheder med dårlig regelefterlevelse for at sikre, at virksomheden varigt retter 

op på forholdene. 

 

På det veterinære område har Veterinærforlig 3 gældene for årene 2018-2021 sat rammen. 

Her er bl.a. forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen i fokus. I forligets første år er der fx 

nedsat et uvildigt Veterinærmedicinsk Ekspertråd bestående af sagkyndige fra både det vete-

rinær- og humanmedicinske videnskabelige miljø. Rådet skal bl.a. komme med anbefalinger 

om reduktion af antibiotikaforbruget samt løbende bidrage med anbefalinger om brugen af øvrig 

veterinær medicin. Der er også etableret en systematisk overvågning af husdyr-MRSA samt 

fastsat et aktionsniveau på 10 pct., som betyder, at hvis forekomsten overstiger de 10 pct. i 

besætningerne i den pågældende dyreart, skal det Veterinærmedicinske Ekspertråd vurdere 

situationen og evt. komme med anbefalinger til håndteringen. 

 

Endelig kan nævnes, at Regeringen og Dansk Folkeparti i december 2018 indgik en politisk 

aftale om styrket kontrol af dyretransporter. Fødevarestyrelsen leverede bidrag til de politiske 

forhandlinger. 

 

 

1.6.2 Landbrugsstyrelsen 

Nemt, enkelt og til tiden 

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

og sikre regelefterlevelse. Arbejdet blev iværksat under strategien ”Nemt, enkelt og til tiden”. 

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

forbedring af kontrol og regelefterlevelse fremhæves: 

- Kontrolhandlingsplanen 

- Monitorering 

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

- En ny kundeportal 

- Bedre datagrundlag for Jordbrugskontrol 

- Udbredelse af Business Intelligence  

Strategien kan læses her. 

Der henvises derudover til Landbrugsstyrelsens generelle årsrapport for 2018, som kan læses 

her. 

 

Kontrolhandlingsplanen:  

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

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

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

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

plementeres frem mod 2022. Heraf er et af projekterne allerede gennemført, mens 5 er udskilte 

og fortsat i andet regi eller stoppet. 

 

 

 

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ministeriet/AArsrapporter/AArsrapport_2018_Landbrugsstyrelsen.pdf
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2. Indledning 

Årsrapport 2018 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder resul-

tater og analyse af kontrollen inden for områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, dyresund-

hed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført i medfør af Danmarks flerårige, nationale kon-

trolplan 2017-2021 og efterfølgende planer m.v. I årsrapporten gennemgås også tiltag, der skal 

effektivisere kontrollen.  

 

Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen med bidrag fra Landbrugsstyrelsen, Fi-

skeristyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.  

 

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

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

ten 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 væ-

sentlige ændringer i den nationale kontrolplan. Der er i mange tilfælde linket til rapporter, hjem-

mesider m.v., og disse fremgår af fodnoterne. 

 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er der taget udgangspunkt i Kommissionens beslutning af 

24. juli 2008 (2008/654/EF) om vejledning til udarbejdelse af årsrapport, hvor det er skønnet 

relevant, samt Kommissionens model for sammendrag fra december 2011. 
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3. Generelt om kontrol i 2018 

3.1 Generelle forhold 
Der er i Danmark kontrol af fødevarer, foder og produktionsdyr i alle led fra ”jord til bord” og fra 

”hav til mav” i relation til kontrolforordning 882/2004, hvilket dækker områderne foder- og føde-

varesikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og dyresundhed.  

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

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

trol, som Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2017-2021) omfatter, idet Fødevarestyrelsen 

står for den største del.  

Nedenstående andre danske myndigheder også involveret i den offentlige kontrol i henhold til 

kontrolforordningen: 

 

 Fiskeristyrelsen  

 Miljøstyrelsen  

 Lægemiddelstyrelsen  

 SKAT  

 Politiet  

 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

 

3.1.1 Strategiske mål 

 

3.1.1.1 Fødevarestyrelsen 

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

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

 Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden  

 Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd  

 Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer  

 

Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker i 2017-2020 er: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn, åbenhed og innovation 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

 

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

følgende fremhæves: 

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

 Bedre brug og bearbejdning af data 

 Kendskab til virksomhederne 

 Kompetenceudvikling af tilsynsførende 

 

3.1.1.2 Landbrugsstyrelsen 

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

brugserhvervet på et bæredygtigt grundlag. 
Landbrugsstyrelsens vision er at skabe rammerne for, at dansk landbrug kan være blandt Eu-

ropas mest konkurrencedygtige. 

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

strategi’.  

 

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

 Fremsynet erhvervspolitik 

 Kundeservice i top 

 Effektiv forvaltning af høj kvalitet  

 Digitalisering i centrum 

Landbrugsstyrelsen har indført en række KPI’er, som sikrer, at ledelsen bevidst styrer organisa-

tionen med henblik på at optimere disse områder. 

 

I Landbrugsstyrelsens arbejde med den ’Den fælles kontrolstrategi’ på 10 indsatsområder, frem-

hæves følgende temaer: 

 Systematisk tilgang til risikobaseret, datadrevet udvælgelse 

 Bedre kommunikation til landbrugere 

 Mere evaluering og forsøg med effektmålinger 

 Gennemskuelige betalingsprincipper 

 

Tørke: Landbruget i Danmark oplevede i 2018 den tørreste sommer (maj-juli) i 99 år. Land-

brugsstyrelsen igangsatte derfor flere indsatser for at aflaste landbruget. På økologiområdet 

betød dette, at Landbrugsstyrelsen lempede kravene til andelen af grovfoder i foderblandingen 

til drøvtyggere og tillod landmænd at søge dispensation til yderligere tiltag for tørkebekæmpelse. 

 

 

3.1.2 Audit af myndigheder 

 

3.1.2.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsens Interne Audit, gennemførte i 2018 følgende 3 audits:  

 Hygiejnisk indretning af foder- og fødevarevirksomheder 

 Import  

 Transport af levende dyr 

 

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

Kontrolforordning 882/2004.  Der er i alle auditeringer fundet områder, hvor Intern Audit har 

anbefalet, at kontrollen kan forbedres og udvikles.  

 

 

3.1.2.2 Landbrugsstyrelsen 

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

der er omfattet af forordning 882/2004. 

 

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

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

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

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

 

I 2018 har enheden gennemført audit af økologikontrollen i primærproduktionen. Formålet med 

auditeringen har været at bekræfte, at kontrollen i praksis er gennemført i henhold til det, der er 

planlagt, og er egnet til at nå målene om økologi og fødevaresikkerhed i den relevante lovgiv-

ning. Intern Revision vurderer overordnet, at kontrollen lever op til disse formål.  
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Auditeringen har dog også vist, at der er forbedringspotentialer, idet kontrolinstrukserne hoved-

sageligt er baseret på økologiforordningernes regler fremfor kontrolprincipperne i forordning 

882/2004, ligesom dokumentationen for kontrollen og kvaliteten heraf kan forbedres.  

Forbedringspotentialer er der også fundet i forhold kontrollens planlægning og i forhold til at 

sikre, at kontrollen udføres mere ensartet på landsplan. 

 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 

 

3.1.3.1 Fødevarestyrelsen 

Samlet set vurderer Fødevarestyrelsen, at de kontrollerede virksomheder m.v. havde en relativ 

høj regelefterlevelse, men der er også plads til forbedringer på flere områder.  

 

Fødevarestyrelsen gav sanktioner ved 16 % af kontrolbesøgene i fødevarevirksomheder. For 

fodervirksomheder blev der tilsvarende givet sanktioner ved 34 % af kontrolbesøgene. 

 

3.1.3.2 Landbrugsstyrelsen 

På økologiområdet blev der fundet overtrædelser på 15 % af alle kontrolbesøg, hvilket er et fald 

på 2 procentpoint (12 % fald), i forhold til 2017. Dette på trods af, at der i 2018 er udtaget en 

større del af virksomheder til uvarslet kontrol. 

 

På pesticidområdet er andelen af overtrædelser hos erhvervsmæssige brugere steget. Der blev 

fundet overtrædelser hos 39 % af erhvervsbrugere mod tidligere 34 % (15 % stigning).  Som 

beskrevet nærmere i afsnit 4.1.6.2, vurderes det, at stigningen til dels skyldes forbedret risiko-

udtagning af virksomheder til kontrollen.  

 

Landbrugsstyrelsen finder overordnet overholdelsen af regler blandt virksomheder tilfredsstil-

lende. Løbende forbedringer af risikoudtagning samt en højere andel af uvarslede kontroller, 

sikrer at kontrolressourcerne bruges optimalt samtidig med, at der opnås et reelt billede af over-

trædelsernes niveau. 

 

 

 

4. Den udførte kontrol i 2018 

I det følgende analyseres kontrollen i 2018 med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dyresundhed, 

som primært foretages af Fødevarestyrelsen. Under de konkrete områder beskrives dog også 

andre myndigheders kontrol, som f.eks. Fiskeristyrelsens hygiejnekontrol af fisk og muslinger 

og Landbrugsstyrelsen økologikontrol i primærproduktionen. 

4.1 Fødevarer 

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

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

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



 

13 

 

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

kontrol2. Basiskontrollen indeholder både de ordinære kontroller og opfølgende kontroller efter 

anmærkninger samt flere mindre indsatser. 

 

For at styrke indsatsen mod virksomheder, som ikke overholder reglerne, blev fødevareloven 

ændret i maj 2018. Ændringerne betyder, at der bliver sat ind overfor den mindre gruppe af 

virksomheder, som gentagne gange giver problemer. De nye regler giver mulighed for at give 

administrative tvangsbøder, hvis virksomhederne ikke retter sig efter påbud eller ikke overholder 

forbud, virksomhedskarantæne i en afgrænset periode samt en fordobling af bødeniveauet for 

denne gruppe af virksomheder. I tillæg er der indført to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg 

til alle virksomheder med dårlig regelefterlevelse for at sikre, at virksomheden varigt retter op på 

forholdene.  

 

I oktober 2018 blev Fødevareforlig 4 vedtaget af alle Folketingets partier. Fødevarestyrelsen 

bidrog med fagligt indspil til en fødevarekontrol, der i langt højere grad skal være datadrevet. 

Kontrollen bliver målrettet de virksomheder, der ikke kan eller vil overholde lovgivningen, mens 

der skal være langt mere vejledning på digitale platforme til de øvrige virksomheder. Gennem 

forliget skal Fødevarestyrelsen også styrke indsatsen overfor nethandel, svindel og brodne kar 

samt mikrobiologisk fødevaresikkerhed og fødevareberedskab, alt sammen indenfor den 

samme økonomiske ramme som i Fødevareforlig 3. 

 

4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 

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

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

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

  

2016 2017 2018 

Ordinær kontrol (ekskl. prioriteret) 44.772 37.229 37.450 

Prioriteret kontrol 6.035 13.323 12.781 

Opfølgning på anmærkninger 8.409 8.803 8.172 

Øvrige kontroller (ekstra og anden) 4.145 3.618 3.407 

Tabel 4.1 Antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder i peri-

oden 2016-2018 

 

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

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

 

I resultatkontrakten for 2018 var et mål om effektiv fødevarekontrol, som betød, at Fødevaresty-

relsen skulle gennemføre kontrolbeøg svarende til mindst 98 % af de planlagte ordinære kon-

trolbesøg i 2018.  Målet blev opfyldt. 

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

det - 2017 
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På hjemmesiden www.findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle smiley’er for detailvirksomheder 

og samlede kontrolresultater for engrosvirksomheder. Der er fire niveauer af smiley/kontrolre-

sultat, hvor 1 er ingen anmærkninger, 2 er indskærpelse, 3 er påbud/forbud og 4 er bødefor-

læg/politianmeldelse/autorisation frataget. Oplysningerne vises på flere forskellige måder, fx 

som søgeresultater og som samlet statistik, der også findes som Excel- og XML-filer. Det bety-

der, at offentligheden løbende kan følge udviklingen i fordelingen af smiley’er.  

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

virksomheder. Nedenfor vises smileyfordelingen i detail på landsplan for årene 2016-2017. 

 

 

Kontrolresultat 2016 2017 2018 

1 84,0 83,8 84,0 

2 12,9 13,2 12,8 

3 0,6 0,6 0,6 

4 2,5 2,5 2,6 

Tabel 4.2 Procentvis fordeling af smiley’er/kontrolresultater hos fødevarevirksomhe-

der i perioden 2016-2018 

 

 

Den procentvise fordeling mellem de 4 smiley’er/kontrolresultater ligger forholdsvist konstant fra 

år til år. 

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

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

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

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

mindst 0,5). 

  

Kan blive elite Er elite Andel elite [%] 

Detail 46.929 27.558 58,7 

Engros uden behandling 4.173 2.059 49,3 

Engros med behandling 2.602 1.597 61,4 

Primærproducenter 1.090 509 46,7 

Tabel 4.3 Elitevirksomheder fordelt på branchegrupper, opgjort per 9.august 2019. 

 

De enkelte kontrolresultater 

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

sultater inden for et kontrolleret lovgivningsområde. Det dårligste resultat er kontrollens samlede 

resultat og det, som symboliseres ved smiley´en i detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findsmiley.dk/


 

15 

 

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

heder: 

 

Kontrolresultater 2014* 2015 2016 2017** 2018** 

Ingen anmærknin-

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

Indskærpelse  3,8 3,5 3,6 3,7 3,7 

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

Bødeforelæg, politi-

anmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 

 100 100 100 100 100 

Tabel 4.4 Procentvis fordeling af kontrolresultater fordelt efter sanktion i perioden 

2014-2018 

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

** For 2017 og 2018 indgår primærproducenter. 

 

 

4.1.1.1 Prøveprojekter 

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

fødevarestyrelsens hjemmeside3. 

 

 

4.1.1.2 Kontrolkampagner 

I 2018 blev der gennemført 14 kontrolkampagner på fødevareområdet (https://www.foedevare-

styrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx): 

 Brug af fødevarekontaktmaterialer 

 Tilsætningsstoffer i færdigpakkede fødevarer importeret fra tredjelande 

 Kontrol af anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger 

 Dyrevelfærdsmærket skal bruges korrekt 

 Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter 

 International aktion mod svindel med fødevarer 

 Hjælp til at forstå og følge reglerne 

 Kontrol af importører af fisk – manglende anmeldelse af partier til IUU kontrol 

 Listeria skal styres 

 Instruktion af medarbejdere i fødevarevirksomheder 

 Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder (1/3-reglen 

del B) 

 Eksport af kød, foder og animalske biprodukter 

 Rene dyr til slagtning - kreaturslagterier 

 Eksport af fødevarer 

 

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder. 

 

 

4.1.2 Egenkontrol 

Fødevarestyrelsens kontrollerer løbende virksomhedernes egenkontrol inklusiv risikoanalyse  

under kontrolbesøg. Der er ikke foretaget særskilte opgørelser over kontrolresultaterne heraf. 

 

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

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
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I 2018 var der ikke kontrolkampagner kun omhandlende egenkontrol. Der har været en række 

kampagner, hvor kontrol af egenkontrol også var omfattet. På baggrund af resultaterne i kam-

pagnerne ”Eksport af fødevarer”, ”Kontrol af tilsætningsstoffer i færdigpakkede fødevarer impor-

teret fra 3.lande”, ”Nordisk projekt om kontrol af glutenfrie produkter”, ”Styr på listeria”, ”Føde-

varevirksomheders instruktion af medarbejdere” og ” Eksport af kød, foder og animalske bipro-

dukter” kan Fødevarestyrelsen konstatere, at virksomhederne generelt har godt styr på uddan-

nelse af deres medarbejdere. Der skal dog fortsat være fokus på at kontrollere virksomhedernes 

skriftlige egenkontrolprocedurer for eksport, herunder at de sikrer en korrekt håndtering af cer-

tifikatpapirer og dokumentation for opfyldelse af specifikke tredjelandskrav. Få virksomheder 

havde ikke en tilstrækkelig risikoanalyse. Resultatet var ikke ud over, hvad kontrollen normalt 

ser.  

 

 

4.1.3 Fødevarehygiejne 

 

4.1.3.1 Fødevarehygiejne fødevarevirksomheder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist fødevarehygiejnen under kontrolbesøg på fødeva-

revirksomheder og ved at tage og analysere prøver. 

 

Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år kontrolkampagner på fødevarehygiejneområdet. I 

2018 er der gennemført tre kampagner på dette område: 

 

Kontrolkampagne om instruktion af medarbejdere 

Det har tidligere været et krav, at alle relevante medarbejdere i fødevarevirksomheder skal have 

gennemgået et kursus i fødevarehygiejne hos en godkendt kursusudbyder. Denne bestemmelse 

i den danske fødevarelovgivning er nu fjernet. Tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal 

instruere eller uddanne sit personale i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det ar-

bejde, de udfører, jf. fødevarehygiejneforordningen. 

 

Formålet med kontrolkampagnen var at oplyse og vejlede virksomhederne om deres ansvar for 

instruktion/uddannelse af personale samt at afklare, om virksomhederne påtager sig dette an-

svar.  

 

Kontrolkampagnen viste, at fødevarevirksomhederne generelt havde godt styr på at instruere 

og uddanne medarbejdere. Dette ses ved en regelefterlevelse på 99,6 %. Der blev udført 1.541 

kontroller, hvor der blev givet seks sanktioner.  

 

Kontrolkampagne om detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirk-

somheder (”1/3-reglen”) 

Når en detailvirksomhed leverer animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg og produkter med 

indhold af disse fødevaretyper) til andre detailvirksomheder, skal virksomheden være registreret 

hos Fødevarestyrelsen til denne aktivitet. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den over-

holder de omsætnings-, mængde- og afstandsgrænser, der er efter 1/3-reglen for at levere til 

andre detailvirksomheder. Animalske fødevarer kan udgøre en særlig risiko for forbrugernes 

sikkerhed, og detailvirksomheder skal derfor være særlig opmærksomme på at håndtere ani-

malske fødevarer hygiejnisk, når de leverer til andre fødevarevirksomheder. 

 

Formålet med kontrolkampagnen var at give Fødevarestyrelsen viden om, hvor godt detailvirk-

somhederne lever op til betingelserne for at levere animalske fødevarer til andre detailvirksom-

heder efter 1/3-reglen samt at øge kendskabet til disse betingelser. 
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99 % af virksomhederne fik ingen sanktioner. Ved de 98 kontroller blev der givet en enkelt sank-

tion og registreret tre tilfælde af overtrædelser af 1/3-reglen, som blev vurderet bagatelagtige. 

Lidt over halvdelen af virksomhederne modtog vejledning i at overholde reglerne.  

 

Kontrolkampagne om rene dyr til slagtning  

Det er vigtigt for fødevaresikkerheden, at slagtning foregår hygiejnisk, så slagtekroppene og 

dermed fødevarerne ikke bliver forurenet. Det betyder blandt andet, at dyr, som bliver sendt til 

slagtning, så vidt muligt skal være rene, så fx jord, mudder eller gødning ikke udgør en risiko for 

slagtehygiejnen. Slagterierne skal have procedurer til at håndtere urene dyr. 

 

Formålet med kontrolkampagnen var at vurdere: 

 

 I hvor stort omfang, der bliver leveret urent kvæg til slagtning.  

 Hvordan kvægslagterierne håndterer urene dyr. 

 Om virksomhedernes procedurer er tilstrækkelige til at tage hånd om urene dyr og opretholde 

slagtehygiejnen.  

 

Kampagnen blev gennemført på 15 kreaturslagterier og i to dele. En første del med fokus på 

vejledning, hvor der samtidig blev foretaget en nulpunktsmåling. En anden del med fokus på 

kontrol og virksomhedernes procedurer for at håndtere urene dyr. 

 

Resultatet af nulpunktsmålingen og kontrolkampagnen viste, at forekomsten af urene og meget 

urene dyr sendt til slagtning ikke var særlig høj. I forbindelse med nulpunktmålingen blev ca. 8 

% af dyrene vurderet som urene eller meget urene, og i selve kontrolkampagnen blev ca. 6 % 

af dyrene vurderet urene eller meget urene. Kampagnen vistersamtidig, at mange virksomheder 

har procedurer for at vurdere og håndtere urene og meget urene dyr målrettet håndtering af 

slagtekroppe på slagtegangen. Generelt tager virksomhedernes procedurer højde for krydskon-

tamination i selve slagteprocessen. 

 

 

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

omsætningsled 

Fiskeristyrelsen er ansvarlig for hygiejnekontrol med ferske fiskevarer til og med første omsæt-

ningsled. Styrelsen kontrollerer hygiejne for fisk om bord på fartøjer, ved landingstidspunktet og 

hos opkøbere. Det er en kontrol af fartøjernes indretning, og af at hygiejneforholdene ved lan-

ding eller fx på auktionerne ikke kontaminerer fisken. Det kontrolleres endvidere, om hygiejne- 

og temperaturkravene er overholdt ved håndtering af fisken. Kontrollører foretager organolepti-

ske undersøgelser af fisken og vurderer på baggrund af disse, om fiskevarerne er egnede til 

konsum eller ej.  

 

Styrelsen fører også kontrol med, at der ikke fiskes eller markedsføres fisk fra områder, hvor 

der er fastsat regler om fiskerirestriktioner. 
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Resultater og analyse af kontrollen 

Hygiejnekontrollen udføres i forbindelse med, at styrelsen foretager fiskerikontrol. Tabellen viser 

antal hygiejnekontroller med mængdeangivelse for kg fisk 2015-2018. Det fremgår, hvor mange 

af de udførte kontroller, der fandt sted i forbindelse med en landingskontrol, om bord på fartøjer 

ved fiskerikontrol til søs, eller hos opkøbere (primært auktioner).   

 

 

Kontrolbesøg 

An-
tal/Mængde 
kg 2015 2016 2017 2018 

Landingskontrol  
Antal kontrol-
besøg 1.760 1.915 1.819 1.734 

  
Kontrolleret 
mængde i kg 25.150.627 20.567.745 23.861.234 21.440.520 

Opkøberkontrol 
Antal kontrol-
besøg 857 899 862 1.004 

  
Kontrolleret 
mængde i kg 8.515.196 12.707.261 13.628.228 16.874.926 

Kontrol til søs 
Antal kontrol-
besøg 457 417 390 379 

  
Kontrolleret 
mængde i kg 1.864.389 568.637 499.519 404.818 

Total 
Antal kontrol-
besøg 3.074 3.231 3.071 3.117 

  
Kontrolleret 
mængde i kg 35.530.212 33.843.643 37.988.981 38.720.264 

Tabel 4.5 Antal hygiejnekontroller med mængdeangivelse for kg. fisk.  

 

Der blev i Danmark i 2018 landet 287.122.579 kg fisk til konsum, og heraf blev der udført hygi-

ejnekontrol for de 38.720.264 kg. Der er således udført hygiejne kontrol på 13,5 % af de landede 

mængder konsumfisk i 2018.  

 

Kontrollen førte i 2018 til, at der blev rejst 9 sager for manglende isning, rensning, skylning m.v. 

af fangsten, samt en sag om uautoriseret forarbejdning af fisk ombord på et fartøj. Derudover 

blev der givet et forbud til en opkøber for manglende hygiejne og et straks påbud for opbevaring 

af fiskeriaffald sammen med konsumfisk. 

 

Ved kontrol med fiskeri af to-skallede bløddyr er en af styrelsens prioriteringer en overvågning 

af, at der ikke fiskes i lukkede områder. Det kontrolleres på inspektionsture fra land og til søs, 

og ved kontrol af data fra fartøjer. På fartøjer, der har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger, er der 

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

hver 10. sekund, samt aktivitet på spil / fangstudstyr, og det er de data Fiskeristyrelsen fører 

kontrol med. Der blev i 2018 rejst 12 sager i forbindelse med fiskeri i et lukket område. 

 

Ved fiskeri af to-skallede bløddyr blev der rejst yderligere 2 sager i 2018. En sag som følge af 

manglende tilladelse til fiskeri af blåmuslinger og en sag som følge af manglende overdækning 

af containere til blåmuslinger. 
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Derudover har Fiskeristyrelsen konstateret 15 ulovlige østersdepoter. Styrelsen har genudsat 

indholdet af depoterne, da man ikke kan få oplyst, hvem der ejer depoterne og derfor ikke kan 

rejse sag. 

 
Fiskeristyrelsen har også ført kontrol for at forhindre fiskeri i områder, der er lukket grundet 

forurening. Ved kontrollen har man fundet fiskeredskaber i 41 tilfælde, og det drejer sig om 194 

fiskeredskaber i alt. Styrelsen har taget redskaberne i forvaring, da der ikke er nogen, der har 

meldt sig som ejer, og styrelsen ikke kan rejse sager. 

 

Fiskeristyrelsen har i 2018 prioriteret kontrol med salg over kaj af laks til konsum fra østlige 

Østersø. Der blev ikke konstateret nogen overtrædelser. 

 

 

4.1.4 Mikrobiologiske forureninger 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist mikrobiologiske forureninger under kontrolbesøg 

og ved at udtage og analysere prøver. 

 

Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter for at 

generere data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til at verificere 

handlingsplaner, iværksatte tiltag, virksomhedernes egenkontrol samt til at udpege og overvåge 

problemområder. De mikrobiologiske undersøgelser og prøveprojekter kan inddeles i tre hoved-

grupper: 

 

 Overvågning 

 Kortlægning 

 Kontrol og mistankeprøver. – Dækker prøveudtagning ved sygdomsudbrud, kunde-

klager eller mistanke om uhensigtsmæssig produktion i specifikke virksomheder. 

 

Resultaterne af visse af Fødevarestyrelsens mikrobiologiske undersøgelser bliver publiceret i 

Annual Report on Zoonoses samt i DANMAP publikationer, se næste afsnit om zoonoser. An-

nual Report on Zoonoses samler data fra den nationale overvågning efter Zoonosedirektivet 

(2003/99/EF). Rapporten beskriver også i korte træk overvågningen, herunder frekvens og kan 

ses ved nedenstående link4. 

 

I 2018 var der 1.167 registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. lidt flere end i 2017, men 

stadig på samme niveau. Antallet af campylobactertilfælde var 4.546, dvs. en stigning i forhold 

til 2017. Ifølge Statens Serum Institut er der formentlig tale om en reel stigning i kombination 

med øget overgang til brug af mere følsomme metoder.  

 

Resultatmål 

Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella må i 2018 ikke over-

stige 1.050 ifølge Fødevarestyrelsens resultatkontrakt. Antallet af sygdomstilfælde forårsaget af 

campylobacter må ikke overstige 4.275. 

 

Der var 1.167 registrerede humane salmonellatilfælde i 2018, og målet er derfor ikke nået. En 

del af stigningen kan skyldes flere salmonellaudbrud i 2018. Antallet af humane campylobacter-

tilfælde var 4.546, og målet for campylobacter er dermed ikke nået i 2018. 

                                                           

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

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

 

http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.danmap.org/Downloads/Reports.aspx
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2017/Annual-report-on-zoonoses-in-denmark-2016-ver3.ashx?la=da&hash=B36FC8E9CC4D6E30AB1965F61B650BD75D526247
http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2017/Annual-report-on-zoonoses-in-denmark-2016-ver3.ashx?la=da&hash=B36FC8E9CC4D6E30AB1965F61B650BD75D526247
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Intensiveret kontrol for salmonella og campylobacter i dansk og udenlandsk kød (case-by-case-

kontrollen) 

 

I 2018 blev udtaget 244 partier udenlandsk kød og 286 partier dansk kød, som led i case-by-

case kontrollen af dansk og udenlandsk svine- og fjerkrækød. Resultaterne afrapporteres i ”Rap-

port om kontrol i 2018 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk 

kød, Case-by-case-kontrollen”. 

 

Fødevarestyrelsen har i 2018 afvist 20 partier af svine- og fjerkrækød, der har været forurenet 

med salmonella eller campylobacter i en sådan grad, at det ville være farligt for forbrugerne at 

spise. Derudover blev tre partier afvist på grund af overskridelse af kriteriet for salmonella i fersk 

og tilberedt fjerkrækød. 

 

Case-by-case-kontrollen for 2018 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller 

campylobacter fortsat er højere i det importerede fjerkrækød end i det danske. Der var i 2018 ét 

parti af dansk kyllingekød, der var positivt for salmonella. Andelen af danske partier, der er po-

sitive for campylobacter er steget i forhold til 2017, men der var ingen partier af dansk kyllinge-

kød, der var farlige pga. campylobacter i 2018. For svinekød ligger andelen af partier med sal-

monella højere i dansk kød end i importeret kød i 2018 og højere end tidligere år.  

 

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

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

der er vurderet farlige.  

 

Case-by-case kontrollen er ikke videreført i Fødevareforlig 4, og er derfor stoppet med udgan-

gen af 2018. 

 

Antibiotikaresistens 

Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens i fødevarer og fødevareproducerende dyr. Fo-

kus er på de antibiotikatyper, der betragtes som kritisk vigtige for at behandle mennesker, og 

specifikt fluorokinoloner og cefalosporiner er relevante under danske forhold. Afklaring af fore-

komst og spredning af resistens overfor cefalosporiner, såsom ESBL (Extended Spectrum Beta 

Lactamases) i slagtesvine- og slagtefjerkræproduktionen er indsatsområder. Der er gennemført 

en række projekter, som bl.a. skal bidrage til at afklare den humane eksponering for ESBL fra 

svine- og fjerkrækød. 

 

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

arbejder Fødevarestyrelsen 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 en harmoniseret EU resi-

stensovervågning samt supplerende projekter for at skabe et bedre datagrundlag for at gribe 

ind over for en uhensigtsmæssig resistensudvikling. Resultater af resistensovervågningen bliver 

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

 

Styrket indsats for salmonella og campylobacter 

Målet i den danske salmonellahandlingsplan for svin (SH5) er at fastholde en forekomst på max 

1 % positive slagtekroppe hvert år. Forekomsten i 2018 var 0,8 %, og dermed er målet nået. 

 

http://www.danmap.org/
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I 2018 trådte nye initiativer til at supplere handlingsplanen over for Salmonella Dublin i kvæg-

produktionen i kraft. De nye initiativer indebærer bl.a., at kvægbesætninger, som udgør en sær-

lig smitterisiko, vil modtage et kontrolbesøg. Fra 2019 er det muligt at pålægge disse besætnin-

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

område er ophævet. Kvægbesætninger, der har haft positive prøver, skal udtage flere prøver i 

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

monella Dublin. 

 

En ny handlingsplan over for campylobacter trådte i kraft i 2018. Den løber til udgangen af 2021 

og indeholder mål for reduktion samt opfølgning på de smittekildeprojekter, som blev gennem-

ført i den tidligere plan. Antallet af campylobacterpositive flokke bliver overvåget, lige som fore-

komsten af campylobacter i kyllingekød bliver overvåget på slagterierne. I 2018 var der en stig-

ning i både risikoen for at blive syg af campylobacter fra danskproduceret kyllingekød og i fore-

komsten af smittede kyllingeflokke. Der var i 2018 også flere registrerede humane sygdomstil-

fælde, i alt var der 4.546 registrerede sygdomstilfælde.  

 

Mikrobiologiske analyseresultater 

Resultater af de ca. 20.000 undersøgte prøver offentliggøres dels på Fødevarestyrelsens hjem-

meside om kontrolresultater (https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresulta-

ter/Proeveresultater/Sider/default.aspx) og dels i Fødevareinstituttet, DTU publikationen ”An-

nual Report on Zoonosis in Denmark” (https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkal-

dende-mikroorganismer/Zoonoser-aarlige-rapporter) 

 

Kontrolkampagnen ”Styring af listeria i kødpålægsvirksomheder, fiskevirksomheder og 

institutionskøkkener” 

Fødevarestyrelsen har som en del af fødevareforlig 3 haft et særligt fokus på listeria. I 2018 har 

Fødevarestyrelsen gennemført en kontrolkampagne i et bredt udsnit af fødevarevirksomheder 

for at vurdere, om der i forhold til tidligere kampagner er sket forbedringer i forhold til virksom-

hedernes styring af listeria i produktionen. 

 

Kontrolkampagnen har haft særligt fokus på, om virksomhederne har styr på, hvordan de kan 

forebygge problemer med listeria i fremstillingen af fødevarer. Der er i forbindelse med denne 

kampagne udført i alt 180 kontrolbesøg fordelt på 62 kødpålægsvirksomheder, 29 fiskevirksom-

heder og 89 hospitals- og plejehjemskøkkener. 

 

Resultaterne af kontrolkampagnen viser, at virksomhederne generelt har fået godt styr på listeria 

og efterlever reglerne om egenkontrol og hygiejne i over 91 % af kontrolbesøgene.  

Samlet indikerer resultaterne, at Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale ”Alt om listeria” og 

den øgede fokus på listeria i kontrollen virker efter hensigten. 

 

 

 

4.1.5 Kødkontrol på slagterier 

 

Kødkontrollen udfører kontrollen med alle slagtedyr i Danmark på både de store slagterier og 

små slagtehuse. Kontrollen udføres både før og efter slagtning. 

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/Zoonoser-aarlige-rapporter
https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/Zoonoser-aarlige-rapporter
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Kontrolsted Antal slagtedyr  

2017 

Antal slagtedyr  

2018 

Store  

Svineslagterier 
17.468.344 17.350.191 

Mindre  

Svineslagterier 
1.036.600 1.136.266 

Kreaturslagterier 459.985 466.116 

Fjerkræslagterier 108.696.000 107.317.275 

Total 127.660.929 126.269.848 

Tabel 4.6 Antal af slagtninger  

*De små slagtehuse indgår ikke i tabellen, idet de står for mindre end 1 % af slagtningerne, heraf vildt m.v. 

 

Som tabellen viser, er der årligt udsving i antallet af slagtninger, hvorfor kontrollen løbende ar-

bejder med at sikre den nødvendige bemanding til kontrollen. Dette sker gennem løbende be-

mandingstilpasning, herunder uddannelse af nye tilsynsteknikere som led i opretholdelsen af et 

rekrutteringsgrundlag. 

 

Kødkontrollen satte i 2018 yderligere fokus på kvaliteten af kontrollen, og der er igangsat en 

række initiativer, der skal fastholde og styrke den høje faglige kvalitet af både sagsbehandlingen 

og den direkte kontrol. Der er således etableret en intern kvalitetssikringsfunktion samt en su-

pervisorfunktion i Kødkontrollen, der på baggrund af data og supervision i kontrolenhederne skal 

understøtte kvaliteten og ensartetheden i kontroludførelsen og bidrage til den fortsatte udvikling 

af kontrollen på slagterierne. Også på slagtehusområdet har Kødkontrollen opprioriteret indsat-

sen, og i 2019 forventes gennemført en række risikovurderinger, som grundlag for at fokusere 

indsatsen. 

Også i 2018 har Kødkontrollen sammen med den øvrige Fødevarestyrelse været genstand for 

en række inspektioner fra 3. lande, herunder fra USA. Inspektionerne sker som led i oprettelsen 

af nye eksportmarkeder og udvidelse af eksisterende eksportadgange. 

 

4.1.6 Kemiske forureninger 

 

4.1.6.1 Kemiske forureninger i fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist kemiske forureninger i fødevarer under kontrolbe-

søg og ved at udtage og analysere prøver. 

 

Området kemiske forureninger omfatter metaller, mykotoksiner, naturlige toksiner, organiske 

miljøforureninger samt procesforureninger. De fleste af stofferne er reguleret i EU forordning 

1881/2006 med maksimalgrænseværdier. Animalske produkter kontrolleres primært i medfør af 

direktiv 96/23. 

 

Metaller 

Under direktiv 96/23 er der kontrolleret ca. 200 animalske prøver for indhold af metaller. Der 

blev konstateret overskridelser af grænseværdierne for kobber i kalvelever, vildænder, fasaner 

og honning. Kobber er reguleret via forordning 396/2005 som en pesticidrest, men indholdet i 

de animalske produkter vurderes at afspejle det naturlige næringsstofbehov, som dyrene har. 

Det forventes, at EU Kommissionen snarest påbegynder revision af grænseværdierne, for at de 

kan tage hensyn til dyrenes næringsstofbehov.  
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I 2018 var der særligt fokus på tang, rodfrugter, te og konksnegle – i alt udgjorde dette 83 prøver. 

I konk er der ingen maksimalgrænseværdier, men i én ud af 14 prøver blev der fundet indhold 

af cadmium højere end 1 mg/kg, som er grænseværdien for toskallede bløddyr. 

 

 

Mykotoksiner 

Der blev kontrolleret for aflatoksiner og ochratoksin A under direktiv 96/23 i animalske prodkter. 

Her blev der ikke fundet overskridelser. 

Aflatoksiner analyseres desuden under EU’s importrestriktioner samt skærpet importkontrol for-

uden 28 prøver i øvirge risikoprodukter (nødder, krydderier, dadler, ris, rosiner, 

tomatkoncentrat). Eneste overskridelse var i en prøve af jordnødder.  

Der blev kontrolleret 97 prøver af korn for indhold af mykotoksiner (DON, 3-acetyl DON, 15-

acetyl DON, T-2 og HT-2. Majsprøver blev yderligere analyseret for fumonisin B1+B2 og for 

zearalenon. Rugprøver blev supplerende analyseret for ochratoksin A og meldrøjealkaloider. 

Der blev fundet én overskridelse for ochratoksin A i majs.  

Der blev yderligere analyseret 21 prøver af linser, bønner kikærter mv for ochratoksin A. Der 

blev ikke fundet høje indhold. 

 

Procesforureninger: 

For procesforureninger analyserede Fødevarestyrelsen for akrylamid, furaner, PAH og 3-

MCPDestre og glycidylsyreestre. I 2018 blev der fundet følgende: 

Ud af 73 prøver vedr. akrylamid var der overskridelser af benchmarkværdierne for 4 prøver af 

pomfritter, én prøve af småkager, én prøve snacks og to prøver af oliven. 

20 prøver for furan viste højt indhold i 5 ud af 11 babymadsprodukter, som alle er middagsretter.  

40 prøver for PAH viste overskridelser i én røget fisk og én vegetabilsk olie. 

39 prøver for 3-MCPD estre og glycidylsyreestre viste højt indhold i 3 ud af 7 palmeolier, én ud 

af 5 kager og 2 ud af 5 småkager/kiks. 

 

Miljøforureninger  

Dioxin og PCB: 

Under direktiv 96/23 blev der kontrolleret 267 prøver for dioxin og PCB i animalske fødevarer. 

Alle prøver overholdt de fastsatte grænse- og indgrebsværdier for dioxin og PCB. 

 

I projektet om dioxin og PCB i risikoprodukter blev der undersøgt 21 prøver af diverse makrel-

produkter på dåse og diverse vegetabilske olier, inklusiv specielle olier til babymad.  Ingen over-

skred de gældende grænseværdier.  

 

I projektet om dioxin og PCB i æg fra udegående høns fra mindre besætninger (2017-18), blev 

der i alt undersøgt æg fra 119 besætninger og 19 foderblandinger. I to æggeprøver blev der 

fundet indhold signifikant over grænseværdierne. Ingen prøver af foder havde indhold af dioxin 

og PCB i nærheden af indgrebs- og grænseværdierne. 

 

I importprojektet blev der undersøgt 29 prøver af forskellige kødprodukter (lam, okse og hjort) 

og fisk og skaldyr (laks, tilapia, makrel, smørfisk, rejer, hummer og muslinger). Der blev ikke 

fundet overskridelser.  

 

I østersølakseprojektet blev 12 laks (mellem 3 og 7,9 kg), fanget lige nord for Bornholm (ICES-

25) analyseret, og den ene side af fisken blev trimmet for fedt. Ingen af de trimmede laks over-

skred grænseværdierne, og kun en af de ikke-trimmede laks var over grænseværdien men ikke 

signifikant. Indholdet i de undersøgte laks var lavere end i de laks, der tidligere blev undersøgt 

i 2005, 2006, 2011 og 2013. 
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I fiskeprojektet med prøver fra danske farvande og Østersøen blev der undersøgt i alt 21 prøver 

fordelt på torskelever, konksnegle og diverse fisk (aborrer, makrel, mørksej og sild). 4 prøver af 

torskelever fra Nordsøen, Østersøen og Skagerrak overskred grænseværdien for sum-dioxin-

PCB-TEQ og 2 af disse overskred også grænseværdien for ICES6-PCB. Kun en af fiskene 

overskred grænseværdien for sum-dioxin-PCB-TEQ. Det var en makrel fanget i Østlige Østersø. 
5 

 

Der analyseres hvert år for fluorerede stoffer (PFOS og PFOA) i diverse fødevarer. I 2018 blev 

der udtaget 45 prøver af animalske produkter (inkl. 10 prøver af opdrættede fisk) og derudover 

20 prøver vilde fisk. I de animalske produkter inkl. opdrættede fisk, blev der ikke fundet PFOS 

og PFOA over bestemmelsesgrænserne. I de vilde fisk blev der ikke fundet PFOA over bestem-

melsesgrænse men fund i 8 fisk ud af 20 af PFOS. Fundene er dog under den nye aktions-

grænse, fastsat af DTU på 4,33 ng/g. Indholdene er fundet i bundlevede fisk; ising, kuller, lange, 

rødspætte, sletvar, rødtunge og tunge. 

 

I 2018 blev der analyseret 31 prøver for bromerede flammehæmmere (PBDE). Ud over de 18 

planlagte prøver af hav- og dambrugsørreder blev der analyseret 14 prøver af forskellige matri-

cer, blandt andet svin, kylling, okse og æg. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for PBDE, 

men ingen af de undersøgte prøver overskred de nationale aktionsgrænser for Sum 7 PBDE 

(uden BDE-209). 

 

Naturlige toksiner 

Til projektet om nitrat blev der udtaget i alt 20 prøver af diverse rucola, spinat og diverse andre 

grøntsager. Alle prøver af rucola, frillice salat og spinat overholdt grænseværdierne for nitrat. 

De øvrige grøntsager havde lave indhold af nitrat. 6 

 

I projektet om tropanalkaloider blev der i alt udtaget 11 prøver af kornbaserede produkter til 

spæd- og småbørn og andre kornprodukter. Der blev ikke fundet atropin eller scopolamin over 

kvantificeringsgrænsen i de 10 af prøverne. En enkel prøve af majsmel havde indhold af atropin 

på 1,1 μg/kg. 

 

Der blev analyseret pyrrolizidinalkaloider (PA) i 42 teprøver primært urteteer. I alle te-prøver 

blev der fundet indhold af pyrrolizidinalkaloider, dog i meget varierende mængde. I 36 af prø-

verne var indholdet under 50 μg/kg. I gennemsnit var indholdet på 349 μg/kg.  

Det var især kamilletheer og rooibosteer, der havde høje indhold af PA dog med stor variation.  

Tre af disse prøver var specielt høje.  

 

For cyanogene glycosider blev der analyseret 28 prøver heraf 5 prøver abrikoskerner til videre 

forarbejdning, der havde indhold op til 4400 mg/kg. Der blev ikke fundet abrikoskerner på mar-

kedet til direkte konsum. De øvrige produkter var fx maniok, strandtrehage, bog (nødder). 

 

 

Fødevarekontaktmaterialer 

Fødevarestyrelsen har i 2018 analyseret den sensoriske afsmitning (lugt og smag) fra drikke-

dunke og –kopper af plast. Der blev fundet ikke-acceptabel smagsafgivelse fra 9 ud af de 25 

prøver. 

                                                           

 

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

ter/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2017/Nitrat%20i%20grøntsager.pdf
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Kontrol af indhold af fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir viste fund af 

total organisk fluor over indikatorværdien på 10 mikrogram/dm2 i 20 ud af de 30 prøver. Der 

blev ikke fundet migration af specifikke fluorerede forbindelser i projektet. 

 

For ftalater i PVC i skruelåg til fødevarer emballaeret i glas blev der udtaget 25 prøver. Der var 

fund i to prøver, men begge var under de tilladte grænser.  

 

Derudover blev der analysret afsmitning af bly og andre metaller fra bl.a. keramik samt udvalgte 

stoffer i genbrugspap.  Resultaterne af disse to prøveprojekter er endnu ikke offentliggjorte.  

 

Pesticidrester i fødevarer 

Den analytiske kontrol af pesticidrester i fødevarer omfattede i 2018 i alt 2128 prøver, både 

vegetabilske og animalske. Der var overskridelser af grænseværdierne i 3 % af prøverne, alle 

af vegetabilske fødevarer primært fra udlandet. For syv prøver blev overskridelsen vurderet som 

sundhedsmæssigt uacceptabel. 

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

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

anledning til sundhedsmæssige bekymringer. 

 

4.1.6.2 Pesticidanvendelse 

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

sticidkontrollen omfatter kontrol af: 

- regler om besiddelse, opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler  

- -       regler om føring af sprøjtejournal 

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

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

skyttelsesmidler 

- vaskepladsbekendtgørelsens regler 

 

Resultater og analyser af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2018/19 (1. april 2018 til 31. marts 2019) gennemført 738 pesticidkontrol-

ler, hvoraf de 410 kontroller blev gennemført som en del af Landbrugsstyrelsens fælles kontrol 

af krydsoverensstemmelse (KO). De resterende 328 kontroller blev gennemført på baggrund af 

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

borgere. 

Landbrugsstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2018/19 i alt 536 overtrædelser, fordelt på 286 

jordbrugere. Fordelingen af overtrædelserne for perioden 2013-2018/19 kan ses i tabel 6. 

 

Der blev i kontrolåret 2018/2019 konstateret overtrædelser på 39 % af kontrollerne mod 34 % i 

kontrolåret 2017/2018. Dette kan til dels skyldes arbejdet med at målrette udtagningen af risiko-

virksomheder til kontrol.  

 

Blandt de 328 kontroller, der er udtaget til den enstrengede pesticidkontrol, er der konstateret 

overtrædelser på 56 % af kontrollerne (mod 46 % i 2017/2018), hvilket er betydeligt mere end, 

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

på pesticidområdet blandt de 410 KO-kontroller på 25% (mod 26 % i 2017/2018). Dette skyldes, 

at den enstrengede pesticidkontrol er udtaget på baggrund af en risikovurdering, hvorimod den 

risikobaserede udtagning til KO-kontrollen afvejer 102 risikofaktorer, hvoraf kun 2 af disse er 

pesticid baseret.  25% af KO-kontrollerne er dertil tilfældigt udtaget. 
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De fleste overtrædelser knytter sig som tidligere år til besiddelse af tidligere godkendte plante-

beskyttelsesmidler, samt fejl og mangler ved vaske- og påfyldningspladser. Ligeledes er der en 

del overtrædelser på sprøjtejournaler.  

  

2014 2015 2016/17 2017/18 2018/2019 

Antal kontrolbe-

søg  
664 693 760 708 

738 

Overtrædelse 

vedr. besiddelse 

af tidl. godkendte 

midler 

122 130 149 140 

177 

Overtrædelse 

vedr. opbevaring 
29 34 15 29 

53 

Overtrædelse 

vedr. anvendelse 

og/eller dosering 

(national og KO-

overtrædelse) 

12 28 18 26 

42 

 

 

Overtrædelse 

vedr. besiddelse 

af udenlandsk 

middel (national 

og KO-overtræ-

delse) 

11 11 14 16 

21 

Overtrædelse 

vedr. udarbej-

delse af sprøjte-

journal (national 

og KO-overtræ-

delse) 

20 37 31 37 

69 

Overtrædelse 

vedr. vaskeplads 
50 90 89 89 

83 

Overtrædelse 

vedr. uddannel-

seskrav (certifika-

ter og beviser) 

18 28 29 25 

42 

Overtrædelse 

vedr. besid-

delse/anvendelse 

af muldvarpe- 

og/eller mosegri-

segift 

2 2 3 6 

8 

Syn af sprøjter - - - 33 33 

Overtrædelse 

vedr. besid-

delse/anv. Af rot-

tegift 

-- - - 13 

8 

Overtrædelser i alt 264 360 348 414 536 

Tabel 4.7 Oversigt over overtrædelser i forbindelse med pesticidanvendelse  

 

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

godkendte midler, i stor grad hænger sammen med, at de enkelte jordbrugere ikke regelmæssigt 

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

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

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist tilsætningsstoffer under kontrolbesøg og ved at ud-

tage og analysere prøver. 

 

I 2018 blev der gennemført seks prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev 

udført analyser på cirka 600 prøver). I stort set alle projekter om tilsætningsstoffer blev der i 

lighed med tidligere år konstateret fejl. En del af fejlene skyldes forkert eller manglende mærk-

ning med anvendte tilsætningsstoffer og med allergener. Andre typiske fejl var overskridelser af 

grænseværdierne og ulovlig anvendelse af tilsætningsstoffer. 

Produktkategori og typen af tilsætningsstoffer, der analyseres for, varierer fra år til år dog med 

undtagelse af tilsætningsstoffer som nitrit og sulfit, der kontrolleres hvert år. 

 

4.1.8 Kosttilskud, berigede fødevarer og fødevarer til særlige grupper 

 

Kosttilskud 

I 2018 blev der udført 72 produktsikkerhedskontroller på anmeldte kosttilskud.  Overtrædelser 

blev fundet i 41,7% af de kontrollerede kosttilskud. Der er givet sanktioner for 30 produkter her-

under blev der givet 3 påbud om tilbagekaldelse og 8 forbud mod markedsføring bl.a. grundet 

indhold af farlige indholdsstoffer. Herudover blev der givet 2 indskærpelser og 6 forbud for mang-

lende overholdelse af andre specifikke regler. 

 

I forbindelse med internetkontrollen af ikke registrerede internetvirksomheder blev 29 hjemme-

sider kontrolleret. På 12 hjemmesider blev der fundet overtrædelser og 19 kosttilskudsprodukter 

blev vurderet som potentielt farlige. 

Der blev ved internetkontrollen givet 4 forbud mod markedsføring. Herudover blev der givet 

sanktioner på flere andre områder, herunder for anvendelse af sygdomsanprisninger i markeds-

føringen samt manglende registrering af fødevarevirksomhed. 

 

Kontrol af fødevarer til særlige medicinske formål 

Der blev i 2018 gennemført et prøveprojekt af udvalgte fødevarer til særlige medicinske formål 

i form af sondeernæring, tilskudsdrikke, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Formå-

let med projektet var at undersøge, om indholdet af visse næringsstoffer (fedt, protein, jern, 

kalium og visse aminosyrer) i produkterne var i overensstemmelse med de EU-fastsatte mini-

mums- eller maksimumsgrænser samt at undersøge, om det analyserede indhold var i overens-

stemmelse med næringsdeklarationen. Det blev også undersøgt, om de fastsatte mikrobiologi-

ske kriterier (grænseværdier) for Listeria monocytogenes i forordning 2073/2005 var overholdt. 

15 forskellige produkter blev kontrolleret. For alle prøver var det analyserede indhold af næ-

ringsstof i overensstemmelse med næringsdeklarationen og reglerne for særlige medicinske 

formål. Der blev ikke påvist Listeria i nogen af prøverne. 

 

Kontrol af indhold af tilsatte vitaminer og mineraler i læskedrikke 

Tilsætning af vitaminer og mineraler til almindelige fødevarer er omfattet af forordning 

1925/2006. Danmark har derudover nationale regler for berigelse, hvor en række generelle til-

ladelser (maksimumsværdier) er givet. ”Læskedrikke” er den produktkategori, der ofte er tilsat 

vitaminer og mineraler. Der blev i 2018 udtaget 17 prøver af udvalgte læskedrikke, herunder 

elektrolytdrikke, for at undersøge, om indholdet af vitamin D, vitamin E, kalium, calcium, mag-

nesium, selen og zink var i overensstemmelse med de generelle tilladelser, og om det analyse-

rede indhold var i overensstemmelse med det deklarerede næringsindhold. Alle prøver blev 

fundet at være i overensstemmelse med de generelle tilladelser, men for to af prøverne var det 
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analyserede indhold ikke i overensstemmelse med næringsdeklarationen. Derudover blev der 

for to elektrolytdrikke fundet et lavere indhold af visse mineraler end det minimumsindhold (be-

tydelig mængde), som kræves i EU-reglerne. 

 

 

4.1.9 Mærkning generelt 

 

Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2018 sammen med Livsmedelsverket (SE), Mattilsynet (NO) 

og Livsmedelsverket (tidligere EVIRA (FIN) en kontrolkampagne, støttet af Nordisk Ministerråd, 

med fokus på kontrol af glutenfri produkter. Kampagnen blev primært gennemført hos produ-

center og importører. 

  

Det overordnede formål med kampagnen var at kontrollere, at reglerne for mærkning med "glu-

tenfri" og "meget lavt indhold af gluten" bliver overholdt og dermed sikre, at forbrugere med 

cøliaki (også kaldet glutenintolerance) trygt kan spise de fødevarer, som er specifikt produceret 

til dem.  

 

Der blev udtaget i alt 153 produkter, der var mærket ”glutenfri”, og som blev analyseret for glu-

tenindhold. Ud af de153 prøver var der to prøver, der oversteg grænseværdien på de 20 mg. 

gluten per kilo. De to produkter var udtaget fra samme virksomhed.  

 

Det vigtigste ved kampagnen var ikke at finde produkter, der overskred grænserne, men der-

imod at sikre, at virksomheder, der håndterer glutenfri produkter, har risikoanalyser, der effektivt 

sikrer, at slutproduktet lever op til forordningens krav.  

 

Alle producenter havde gode arbejdsgange for håndtering af allergener, herunder gluten, i deres 

egenkontrol. Det var dog bemærkelsesværdigt, at ikke alle havde udarbejdet en risikoanalyse, 

og at nogle af de producenter, der havde udarbejdet en risikoanalyse, ikke havde taget hensyn 

til allergenet gluten i analysen. 

 

I Danmark blev der givet to indskærpelser. Den ene vedrørte manglende fremhævelse af aller-

gener, og den anden blev givet ved opfølgende kontrol på den virksomhed, hvor de to prøver, 

der indeholdte mere end 20 mg/kg, blev udtaget, for for højt glutenindhold. 

 

Kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger 

Fødevarestyrelsen modtog i 2018 132 anmeldelser om ernærings- og sundhedsanprisninger fra 

forbrugere, virksomheder og fødevarekontrolenheder. Der blev i den forbindelse sanktioneret 

med bl.a. 33 administrative bøder for anvendelse af sygdomsanprisninger samt 50 indskærpel-

ser for anvendelse af ikke tilladte ernærings- og sundhedsanprisninger. 

 

 

Kontrolkampagne om anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidser-

statninger 

I 2018 blev der gennemført en kontrolkampagne med særlig fokus på ernærings- og sundheds-

anprisninger anvendt på måltidserstatninger samt på en række produkter, der markedsføres til 

eller kan antages at blive indtaget i forbindelse med sportsudøvelse (tidligere kaldt ”sportspro-

dukter”). Det vil sige læskedrikke (med eller uden koffein), elektrolytdrikke, geler samt energi- 

eller proteinrige barer. Der blev kontrolleret i alt 64 virksomheder, og der blev funder overtræ-

delser ved 44 % af kontrollerne. Der blev givet i alt 47 indskærpelser til de 29 virksomheder, 

som ikke overholdt reglerne. 23 af de 47 indskærpelser vedrørte ernæringsanprisninger og 24 
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vedrørte sundhedsanprisninger. Den produktgruppe, som havde relativt flest overtrædelser (alle 

sundhedsanprisninger) var måltidserstatninger, hvor ca. 45 % af de kontrollerede produkter ikke 

overholdt EU-reglerne, fx ved at angive hastighed af vægttab, øget mæthedsfornemmelse o.l. 

 

 

4.1.10 Fødevarer med beskyttede betegnelser og varestandarder 

 

4.1.10.1 Fødevarer med beskyttede betegnelser 

Den almindelige kontrol af de beskyttede betegnelser indgår som en integreret del af Fødeva-

restyrelsens kontrol, og der foretages ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af 

denne kontrol. 

 

I 2018 blev der derudover i regi af Operation Opson gennemført en kontrol af følgende beskyt-

tede betegnelser; Prosciutto di Parma, Feta, Mozzarella di Bufala Campane, Parmigiano Reg-

giano, Gorgonzola, Cafe de Columbia, Darjeeling samt Lammefjordsgulerødder 

 

Der blev forud for kontrollerne lavet en screening på internettet og fundet virksomheder, der 

markedsførte de udvalgte produkter. Fokus var på anvendelse af de beskyttede betegnelser på 

menuer og hjemmesider hos restauranter, cafeer mv. Herefter blev der udført 25 kontroller, der 

havde til hensigt at afdække, om der var indkøbt de produkter, som virksomhederne markeds-

førte. 

 

I 15 af virksomhederne blev det konstateret, at det markedsførte ikke stemte overens med det, 

der faktisk blev solgt. F.eks. markedsførte 15 virksomheder retter med parmaskinke, men kun 6 

af virksomhederne havde rent faktisk købt parmaskinke. 

 

4.1.10.2 Varestandarder 

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

foretages ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen af varestandarder. 

 

4.1.11 Økologimærkningsordningen 

 

4.1.11.1 Økologi i primærsektoren 

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

dukter. Kontrollen er med til at garantere forbrugere og andre aftagere af økologiske produkter, 

at økologireglerne overholdes. Økologikontrollen har stor betydning for økologiens troværdighed 

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

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

primærsektoren.  

 

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

ningsvirksomheder. Administration af økologikontrollen sker centralt i Landbrugsstyrelsen, 

mens selve kontrollen gennemføres decentralt af Landbrugsstyrelsen kontrollører i lokalafdelin-

gerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  

 

Udført økologikontrol i 2018 

Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2018 omfatter perioden 1. januar 2018 til 31. december 

2018.  

Antallet af autoriserede økologer i løbet af et år er dynamisk, idet der løbende kommer nye 

økologer til, mens andre ophører. Derfor vil antallet af årlige kontrolbesøg gennemført i løbet af 
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et år sjældent stemme overens med antallet af økologer ved indgangen eller udgangen af ka-

lenderåret. Kontrolstatistikken opgøres derfor i forhold til antallet af kørte kontroller og ikke i 

forhold til antallet af økologiske bedrifter. 

 

Årlig kontrol 

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

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

somheder og foderproducenter.  

 

I kontrolåret 2018 blev der gennemført årlig kontrol på 3.110 økologiske bedrifter (heraf 580 ny 

ansøgere) og 123 økologiske forsyningsvirksomheder (heraf 21 ny ansøgere).  

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

føres på det tidspunkt på året, hvor det er fagligt mest velbegrundet. I sommerhalvåret er der 

bl.a. fokus på afgræsningsforhold i malkekvægsbesætninger og frugt og grøntproduktion. I vin-

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

 

Uanmeldte årlige kontroller 

I 2018 blev der indført uanmeldte årlige kontroller på 5 % af alle økologiske bedrifter. Disse 

kontroller bliver udtaget tilfældigt, indenfor de forskellige produktionsgrene. Formålet med disse 

kontroller er at få opbygget en baseline, som gør det muligt at vurdere, hvordan den risikobase-

rede udtagelse af bedrifter til supplerende økologikontrol kan gøres endnu mere målrettet, for 

dermed at øge effekten af kontrollen. For at undgå en forøgelse af det samlede antal uanmeldte 

kontroller, blev andelen af uanmeldte, supplerende kontroller udtaget på baggrund af en risiko-

score nedsat fra tidligere 10 % til 5 % i 2018. Der er i 2018 blevet gennemført 173 uanmeldte, 

årlige kontroller. 

 

Risikobaseret supplerende kontroller  

Ud over de årlige anmeldte og uanmeldte kontroller udfører Landbrugsstyrelsen risikobaserede 

uanmeldte supplerende kontroller (Stikprøver). I risikovurderingen for bedrifter indgår blandt an-

det resultater fra tidligere kontroller. For eksempel økologer udtages løbende til supplerende 

kontrol, på bedrifter hvor Landbrugsstyrelsen tidligere har konstateret overtrædelser, eller der 

foretages tema-baserede supplerende kontroller. Der udføres også supplerende kontroller efter 

anmeldelser, for eksempel for mulige overtrædelser af reglerne for hold af økologiske husdyr. 

Der blev i 2018 gennemført i alt 181 stikprøvekontroller på bedrifter.  

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

ningsvirksomheden både har konventionel og økologisk produktion, hvilke typer af produktion 

de udfører, og om der tidligere har været manglende overholdelse af økologireglerne. Der ud-

vælges hvert år et antal virksomheder svarende til minimum 10% af de tilmeldte. Stikprøvekon-

trollen foretages, når virksomhedens økologiske produktion foretages. Desuden gennemføres 

et antal importkontroller på økologiske forsyningsvirksomheder. Afhængig af afgrødernes oprin-

delsesland udtages der risikobaserede stikprøver for indhold af GMO og pesticider. 

 

Der blev i 2018 udført ni almindelige stikprøvekontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover 

blev der udført 32 supplerende stikprøve kontroller i forbindelse med kontrol med importerede 

foderprodukter eller råvarer. På virksomhedsområdet blev der udtaget 152 pesticid- og GMO-

prøver i forbindelse med import af produkter eller afgrøder fra tredjelande og i EU producerede 

produkter og afgrøder. 

 

 

Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2018 
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Ved kontrol af økologiske bedrifter blev der konstateret 533 overtrædelser af økologireglerne, 

dette svarer til 13,18 % af de kontrollerede bedrifter. Overtrædelserne på økologiområdet for 

jordbrug vedrører mange forskellige forhold. De mest fremherskende områder med overtrædel-

ser fremgår af tabel 4.7. 

Ved kontrol af økologiske virksomheder, blev der konstateret 27 overtrædelser af økologireg-

lerne fordelt på 23 virksomheder.  

 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 84 

2 Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 58 

3 Generelt Plantelogbog 25 

4 
Generelt 

Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktionen er solgt 

forkert status 
22 

5 
Generelt 

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modta-

gelse af kvælstof 
18 

6 
Generelt 

Hele bedriften er ikke under omlægning eller planlagt 

omlagt 
13 

7 
Kvæg 

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

landbrugsoprindelse 
12 

8 
Kvæg 

Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstræk-

kelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 
12 

9 

Planter 

Anvendt mere end 50 kg udnyttet N ikke-økologisk 

gødning per ha uden tilstrækkelig dokumentation for 

behovet eller særlige dyrkningstiltag 

11 

10 
Fjerkræ 

Ikke tilstrækkelig vegetation, flyverskjul, skygge, ly og 

læ m.m. 
11 

Tabel 4.8 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol fra 1. januar 2018 til 1. 

december 2018. 
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De 10 hyppigste overtrædelser fundet på uvarslet kontrol – supplerende og årlig 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Kvæg Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstræk-

kelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 

13 

2 Kvæg Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks 12 

3 Planteavl Anvendt mere end 50 kg udnyttet N ikke-økologisk 

gødning per ha uden tilstrækkelig dokumentation for 

behovet eller særlige dyrkningstiltag 

7 

4 Generelt Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog 6 

5 Kvæg Ikke tilstrækkelig adgang til græsning 5 

6 Svin Manglende dyrlæge/behandling 5 

7 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 5 

8 Svin Svin har ikke tilstrækkelig adgang til grovfoder eller ro-

demateriale 

4 

9 Svin Manglende indsættelse i sygesti / for mange dyr i syge-

sti 

4 

10 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 3 

Tabel 4.9 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på uvarslet supplerende og uvarslet pårlig 

kontrol fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. 

 
 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på Nyansøger kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberetning 10 

2 Generelt Hele bedriften er ikke under omlægning eller planlagt 

omlagt 

6 

3 Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 6 

4 Kvæg Der er fodret med ikke-økologisk ikke-tilladt foder af 

landbrugsoprindelse 

6 

5 Generelt Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modta-

gelse af kvælstof 

5 

6 Generelt Anden overtrædelse 5 

7 Generelt Ændring af omlægningstidspunktet 4 

8 Kvæg Der er indsat ikke-økologiske dyr til opfedning 4 

9 Kvæg Der er indsat flere ikke-økologiske dyr end tilladt 3 

10 Generelt Økologiske produkter i bygninger lejet hos ikke-økolog 2 

Tabel 4.10 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på nyansøger kontrol fra 1. januar 

2018 til 31. december 2018. 

 
 

Sanktioner efter økologikontrol, 2018 

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

trædelser af økologireglerne sender Landbrugsstyrelsen en anmodning om tiltalerejsning til po-

litiet, hvor Landbrugsstyrelsen beder politiet om at give landbruger en bøde. Anmodningerne for 

bedrifter var i 2018 af størrelsesorden 1.000 kr. til 13.000 kr. Andre sanktioner ved alvorlige 

overtrædelser kan være salgsforbud, nedklassificering af produkter, der endnu ikke er solgt, 

eller udstedelse af påbud om genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbage-

kaldes autorisationen, eller landmanden kan anmeldes til politiet for overtrædelser af dyre-

værnsloven. 
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Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen hos jordbrugsbedrifter i 2018 fremgår af tabel 

4.11 (< 10 sager var endnu ikke afgjort på opgørelsestidspunktet). 

 

Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen hos forsyningsvirksomheder i 2018 fremgår 

af tabel 4.12. 

 

Kontroltype 
Indskærpelse Påbud Bødeforlæg 

Tilbagekaldelse 

af autorisation 

Årlig kontrol 19 3 0 - 

Nyansøger kontrol 1 0 0 - 

Risikobaseret stikprøve-

kontrol 
1 1 0 - 

Ændringskontrol 2 0 0  

Samlet 23 4 0 - 

Tabel 4.12 Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske forsyningsbedrifter i 2018 

 

Landbrugsstyrelsen udgiver i forbindelse med analyse af økologikontrollen en samlet kontrol-

statistik for jordbrugsbedrifter. Statistikken offentliggøres på Landbrugsstyrelsens hjemmeside; 

www.lbst.dk. 

 

 

4.1.11.2 Økologi i fødevarevirksomheder 

Kontrolresultaterne for 2018 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2018. 7 

 

I 2018 blev der registreret 8 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder eller politi-

anmeldelser). Dette ligger på samme niveau som resultaterne for de foregående 5 år, hvor an-

tallet har ligget mellem 6 og 13.  

I alt var 2116 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2018, hvilket gav en overtræ-

delsesprocent på 0,4 % (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af 

typen 3 og 4). 

 

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

prøveprojekter om pesticidrester, som også omfatter økologiske fødevarer. I 2018 analyseredes   

202 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer (inkl. forarbejdede). Det var kun i én af prø-

verne, hvor man kunne påvise pesticider, det var Spinosad i nogle bananer. Siden Spinosad er 

tilladt i økologisk produktion og indholdet var under MRL, blev bananerne ikke nedklassificeret. 

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

logi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-

%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf  

Kontroltype 
Indskærpelse Påbud Bødeforlæg 

Tilbagekaldelse 

af autorisation 

Årlig kontrol 349 62 39 0 

Nyansøger kontrol 44 10 1 0 

Supplerende kontrol 52 13 23 2 

Årlig uvarslet 27 3 4 0 

Samlet 472 173 128 2 

Tabel 4.11 Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter i 2018 

http://www.lbst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
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Fødevarestyrelsen gennemførte i 2018 en økologi-kontrolkampagne, under Opson VII, i 9 for-

skellige supermarkeder. 276 produkter blev udtaget til yderligere mærkningskontrol. Ud fra re-

sultatet blev der endvidere foretaget balancekontrol hos udvalgte leverandører. Ved kampagnen 

fandt man ikke svindel med økologi, men derimod mindre mærkningsfejl, som blev fulgt op med 

vejledning og en enkelt indskærpelse. Kampagnen er rapporteret særskilt, som en del af Opson 

VII-kampagnen.  

 

De relevante data vedr. resultaterne af Fødevarestyrelsens økologikontrol i 2018, jf. Kommissi-

onens forordning 889/2008, bilag XIIIc, jf. artikel 92f, er indtastet i EU-Kommissionens system 

ofis.  

 

På baggrund af resultaterne vedr. økologikontrollen i 2018 er det Fødevarestyrelsens vurdering, 

at økologikontrollen fungerer tilfredsstillende, dvs. at den er effektiv og forebyggende.  

 

4.1.12 GMO, novel foods og bestrålede fødevarer 

 

4.1.12.1 Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2018 et prøveprojekt vedrørende overholdelse af GMO-lov-

givningen. Projektet omfattede kontrol af 22 partier af fødevarer på det danske marked for ind-

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

ifølge producentens oplysninger ikke indeholde genmodificeret materiale. Prøverne blev udtaget 

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

terne. Resultaterne er endnu ikke opgjort. 

 

 

4.1.12.2 Novel food 

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

 

 

4.1.12.3 Bestråling 

Fødevarestyrelsen har i 2018 ikke udført kontrol af produkter på markedet for anvendelse af 

bestråling. 

 

 

4.1.13 Import og samhandel af fødevarer og foder 

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

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

risiko ved de importerede sendinger. 

 

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

serede stikprøver, dels som led i systematisk grænsekontrol, intensiveret offentlig kontrol eller 

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

 

4.1.13.1 Animalske produkter 

På de 12 grænsekontrolsteder blev der i 2018 kontrolleret 3501 sendinger af animalske produk-

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

blev 39 fundet i uoverensstemmelse med importkravene og afvist. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Documents/Slutrapport%20Opson%202018.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Documents/Slutrapport%20Opson%202018.pdf
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4.1.13.2 Ikke-animalske produkter 

I 2018 har fødevarekontrolenhederne kontrolleret indkomne sendinger af ikke-animalske pro-

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

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

gen. 

 

 

4.1.14 Eksport af fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer eksportvirksomhederne som andre tilsvarende fødevarevirk-

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

årligt. Fødevarestyrelsen udsteder endvidere certifikater. 

 

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

på de enkelte sager efter de generelle principper. 

 

I foråret 2018 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne for eksport af foder, kød og 

animalske biprodukter, som var anden del-kampagne af to. Første del-kampagne dækkede kon-

trol med virksomheder, der eksporterer fødevarer i efteråret 2017.   

Formålet med begge del-kampagner var: 

 

- At kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for eksport af 

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

certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen stiller til rådighed for virksomhederne, er 

både tilstrækkelige og velimplementerede 

- At kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at eksporterede produkter 

opfylder kravene for eksport til det pågældende land 

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

særlige certifikatpapir 

 

Den anden, og sidste del, af kampagnen gennemførtes i foråret 2018, hvorfor de samlede re-

sultater af kampagnens del I fra 2017 og del II fra foråret 2018 først præsenteredes i 2018.   

 

Der blev foretaget i alt 39 kontrolbesøg i henholdsvis fødevarevirksomheder, 

fodervirksomheder og animalske biproduktvirksomheder med eksportaktivitet. 

Virksomhederne fordelte sig således: 

 19 fødevarevirksomheder, heraf: 

 15 produktionsvirksomheder 

 13 animalske produktionsvirksomheder, heraf 9 slagterier 

 3 kontorvirksomheder 

 1 lagervirksomhed 

 

 10 fodervirksomheder, heraf: 

 8 produktionsvirksomhed 

 2 lager-/kontorvirksomheder 

 

 10 animalske biproduktvirksomheder (alle produktionsvirksomheder) 

 

Kampagnens resultater er følgende (se også tabel 1): 

 32 virksomheder fik ingen anmærkninger (kontrolresultat: 1) ved kontrolbesøge 

 7 virksomheder fik én eller flere indskærpelser (kontrolresultat: 2) ved 

kontrolbesøget 



 

36 

 

 Ingen virksomheder fik påbud eller forbud (kontrolresultat: 3) eller bødeforelæg, 

blev politianmeldt eller fik frataget registrering/godkendelse/autorisation 

(kontrolresultat: 4) ved kontrolbesøget 

 

Indskærpelserne fordeler sig således (se også tabel 2): 

 4 indskærpelser vedrørende egenkontrolprocedurer for eksport 

 1 indskærpelse vedrørende egenkontrolprocedurer for udstedelse af 

erstatningscertifikater 

 6 indskærpelser vedrørende krav om dokumentation af egenkontrollen 

 3 indskærpelser vedrørende krav for håndtering af det særlige certifikatpapir 

 

Vejledning: 

9 af fødevarevirksomhederne, 8 af fodervirksomhederne og 8 af de animalske 

biproduktvirksomheder blev vejledt om regler for eksport (se også tabel 1). 

 

 

 

Kontrolkampagne for eksport af Fødevarer efterår 2018. 

Som opfølgning på del-kampagne I som dækkede kontrol med virksomheder, der eksporterer 

fødevarer i efteråret 2017 gennemførte Fødevarestyrelsen i efteråret 2018 en kontrolkampagne 

for eksport af fødevarer, som omfattede et større antal fødevarevirksomhede end del-kampag-

nen fra efteråret 2017, som havde karakter af en kortlægningskampagne.  

Formålet med denne kampagne var ligeledes: 

 

- At kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for eksport af 

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

certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen stiller til rådighed for virksomhederne, er 

både tilstrækkelige og velimplementerede 

- At kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at eksporterede produkter 

opfylder kravene for eksport til det pågældende land 

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

særlige certifikatpapir 

 
Fødevarestyrelsen gennemførte 85 kontrolbesøg i fødevarevirksomheder med 
eksportaktivitet, fordelt på kontor-, lager- og produktionsvirksomheder (animalske samt 
ikke-animalske). 87% var uden anmærkninger. 
 
Kampagnens resultater er følgende (se også tabel 1): 

 74 virksomheder fik ingen anmærkninger ved kontrolbesøget 
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 11 virksomheder fik indskærpelser ved kontrolbesøget 

 Ingen virksomheder fik påbud, forbud eller bødeforelæg ved kontrolbesøget 
 
Indskærpelserne fordeler sig således (se også tabel 2): 

 5 indskærpelser vedrørende egenkontrolprocedurer for eksport 

 1 indskærpelse vedrørende egenkontrolprocedurer for udstedelse af erstatningscertifikater 

 3 indskærpelser vedrørende krav om dokumentation af egenkontrollen 

 2 indskærpelser vedrørende håndtering af det særlige certifikatpapir 
 
Vejledning om regler i forbindelse med bagatelagtige overtrædelser fordeler sig således: 
2 af virksomhederne blev vejledt om regler for eksport, herunder regler for håndtering af 

det særlige certifikatpapir. 

 

 

 

 

 

4.1.15 Rapid Alert for Food and Feed 

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

sikrer hurtig vidensdeling om trusler mod fødevare- og fodersikkerheden. I 2018 udvekslede 

netværket i alt 3628 sager fordelt mellem medlemslandene. 

 

Danmark oprettede 134 sager i systemet om fund af risici i forskellige typer af produktker med 

oprindelse i Danmark. Samlet har Danmark været involveret i 328 sager, hvor de 163 var kate-

goriseret som alert-sager med en akut trussel mod fødevaresikkerheden. Dette er en lille stig-

ning i forhold til 2017, hvor Danmark oprettede 130 sager og var involveret i 264 sager, hvoraf 

de 116 var kategoriseret som alert-sager. 

 

 

4.1.16 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske 

marked 

 

4.1.16.1 Sporbarhed 

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

taget særskilte opgørelser. Virksomhederne har generelt en meget god dokumentation for spor-

barhed. I 2018 har Fødevarestyrelsen haft en række forespørgsler om krav til sporbarhedsdo-
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kumentation i forbindelse med maddonationer. Virksomhederne har fremvist forskellige meto-

der, hvor Fødevarestyrelsen har præciseret, at der stilles samme krav til sporbarhedsdokumen-

tation som til øvrige fødevarevirksomheder. 

 

 

4.1.16.2 Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab har ansvar for det overordnede fødevareberedskab, 

herunder sagsopfølgning efter retningslinjerne i Kontrolvejledningen. Enheden har bl.a. ansvar 

for at koordinere sager om tilbagetrækning og tilbagekald, at offentliggøre tilbagekald på Føde-

varestyrelsens hjemmeside og er kontaktpunkt til EU’s Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF). 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside blev forbrugerne i 2018 advaret om 175 tilbagekaldelser af 

fødevarer. Det er en mindre stigning i forhold til de 168 tilbagekaldelser i 2017. En særlig sag i 

2018 er sagen om listeria i frosne grøntsager fra Ungarn. Denne sag involverede tilbagetræk-

ninger og tilbagekald i 30 lande i Europa. Sagen udsprang af et mindre listeriaudbrud i bl.a. 

Danmark og resulterede i tilbagekald af tre slags frosne majs fra danske forbrugere. Sagens 

omfang gjorde, at man benyttede sig af EU Crisis Coordinators netværket. Dette sikrede effektiv 

kommunikation og samlet koordination på tværs af landene. 

 

 

4.2 Foder 

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

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

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

vurdering, der ligger bag indsatserne. 

 

 

4.2.1 Fodervirksomheder generelt 

I 2018 udførte Fødevarestyrelsen knapt 900 kontroller i fodervirksomheder.  

 

I 4.12 ses fordelingen af kontroller på kontrolindsatser. Heraf fremgår det, at antallet af kontroller 

er faldet fra 2017 til 2018, hvilket primært er sket under kontrolindsatsen basiskontrol. Faldet 

skyldes ændringer i den samlede population af kontrolobjekter og deres kontrolfrekvenser og 

ikke en planlagt ændring af kontrolomfanget fra Fødevarestyrelsens side. 

 

 

Kontrolindsats 2015 2016 2017 2018 

Basiskontrol 852 (87%) 869 (88%) 861 (88%) 757 (85%) 

- Heraf kam-

pagnekontrol 

- 26 7 8 

Prioriteret kontrol 103 (10%) 103 (10%) 103 (10%) 102 (12%) 

     

Kampagnekontrol 26 (3%) 21 (2%) 20 (2%) 27 (3%) 

Total 981 (100%) 993 (100%) 984 (100%) 886 (100%) 

Tabel 4.13 Kontroller fordelt på kontrolindsatser 

 

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

dårligste delresultat, som er givet på kontrollen. Regelefterlevelsen opgjort på baggrund af det  
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samlede kontrolresultat fremgår af nedenstående tabel. Det ses, at regelefterlevelsen fra 2015 

til 2018 på landsplan er steget fra 56 % til 66 %.  

I tabel 4.15 er vist det samlede kontrolresultat svarende til det dårligste resultat fordelt på de fire 

niveauer af kontrolresultater. 

 

 

Regelefterlevelsen var højere, hvis man undtager opfølgning på analyseresultater, der giver an-

ledning til bemærkninger. Regelefterlevelsen var da 75 % i 2018. 

 

4.2.1.1 Kontrolkampagner 

I 2018 gennemførte Fødevarstyrelsen én kontrolkampagne  ”Korrekt anvendelse og anprisnin-

ger af mykotoksinbindere i foder”. Kampagnen viste følgende fordeling af sanktioner: 

 

Tabel 4.16 Oversigt over kontrolkampagne som viser fordeling af sanktioner  

  
Overtrædelse (antal) 

Lovgivningsområde 

Bagatelagtig overtræ-

delse 

Indskærpelse Forbud 

Fodertilsætningsstoffer m.v. 1 9 3 

Mærkning og information 3 7 0 

HACCP – Egenkontrol 0 2 0 

 

Kontroltype Antal kontroller Regelefterlevelse 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Ordinær kontrol 670 638 656 630 74% 75% 75% 80% 

Ekstra kontrol 240 234 162 110 12% 23% 15% 8% 

Anden kontrol 71 121 166 146 38% 59% 52% 53% 

Total 981 993 984 886 56% 60% 61% 66% 

Tabel 4.14 Antal kontroller og regelefterlevelse fordelt på kontroltype i perioden 2015-2018   

 

 

Samlet kontrolre-

sultat 
Antal kontroller %-Andel af antal kontroller 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Ingen anmærknin-

ger 
548 601 603 588 56% 61% 61% 66% 

Indskærpelse 386 289 283 213 39% 29% 29% 24% 

Påbud eller forbud 6 10 9 13 1% 1% 1% 1% 

Administrativt bø-

deforlæg mv. 
41 93 89 71 9% 9% 9% 8% 

Total 981 993 984 886  100% 100% 100% 100% 

Tabel 4.15 Antal kontroller fordelt på kontrolresultat i perioden 2015-2018   
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4.2.1.2 Analyseresultater af udtagne prøver 

 

Animalske bestanddele 

Der blev i 2018 analyseret  281 prøver af foder for indhold af uønskede animalske bestanddele. 

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

ingen forhold, der gav anledning til indskærpelse. 

Der blev også analyseret  36 prøver for uønsket indhold af animalske bestanddele fra drøvtyg-

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

Der blev også taget 121 skrabeprøver, som blev analyseret for uønsket indhold af animalske 

bestanddele. Skrabeprøver tages af støv og rester og repræsenterer derfor ikke partier af foder, 

men er indikator for standarden af rengøring på virksomheden. 

 

Animalske bestanddele - import 

Fødevarestyrelsen udtog i 2018 201 officielle prøver af 11 sendinger af fiskemel fra Marokko og 

Tyrkiet til analyse for indhold af ikke-godkendte animalske bestanddele. Grunden til at prøverne 

blev udtaget var, at analysebeviset enten ikke var vedhæftet sundhedscertifikatet for sendin-

gerne, eller at analysebeviset ikke kunne læses. Der blev ikke konstateret ikke-godkendte ani-

malske bestanddele, og de sendinger, hvoraf der er udtaget officielle prøver, blev frigivet til fri 

omsætning i EU. 

 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2018 blev 561 prøver analyseret for et eller flere makromineraler og/eller tilsætningsstoffer. 

Der blev fundet større afvigelser for zink (4 %), kobber (4 %), jod (10 %) og selen (12 %), mens 

afvigelserne for de øvrige makro- og mikromineraler, herunder calcium og jern, var ganske få. 

For vitaminer, blev der fundet afvigelser for D3-vitamin (22 %), A-vitamin (11 %), E-vitamin (2 

%), B1-vitamin (21 %) og B2-vitamin (15 %). Størstedelen af disse afvigelser var underindhold. 

For de resterende tilsætningsstoffer var der enkelte afvigelser for aminosyrer, fytase, coccidio-

statika og antioxidanter. 

 

Uønskede stoffer og pesticidrester 

775 prøver af fodermidler, foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer blev i 2018 ana-

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

sennepsolier, Datura frø, bynke-ambrosia frø, overslæb af coccidiostatika samt pyrrolizidinal-

kaloider. Én prøve overskred det fastsatte maksimumsindhold for meldrøjer. Derudover over-

skred to prøver de vejledende niveauer fastsat for summen af T-2 og HT-2. 

 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2018 i alt 325 målrettede stikprøver af foder for indhold af 

pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 123 (38 %) af prøverne, men der var ikke over-

skridelser af grænseværdier. Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som i tidligere år på, at 

pesticidrester i foder på det danske marked ikke udgør noget alvorligt sundhedsmæssigt pro-

blem. 

 

Salmonella 

I 2018 blev der undersøgt 62 fodermidler i 33 virksomheder. Ca. 1/3 af prøverne var rapspro-

dukter, og ca. 1/3 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler bl.a. fiskemel. Af 

de 62 prøver fra fodermidler var der 1 positiv prøve. Den positive prøve var et rapsprodukt, og 

salmonellaen havde serotypen S. Infantis. 

 

Der blev i 2018 endvidere undersøgt 195 hygiejneprøver i 44 forskellige virksomheder. Der blev 

ikke fundet salmonella i nogen af prøverne. 
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Sammensætning og pakkemateriale 

I 2018 blev 198 prøver af fodermidler og foderblandinger analyseret for sammensætning og 

pakkemateriale. Der blev fundet to uoverensstemmelser vedr. sammensætning, mens der blev 

fundet pakkemateriale i én prøve 

 

Næringsstoffer 

457 prøver af foderblandinger blev i 2018 analyseret for, om indholdet af råfedt, råprotein, 

råaske og træstof stemte overens med deklarationen. 357 prøver blev udtaget af foderblandin-

ger til kvæg, svin og fjerkræ, hvor 5 prøver (1,4 %) ikke overholdt deklarationen. De resterende 

100 prøver blev udtaget af foderblandinger til andre dyrearter, herunder hunde, katte og heste, 

hvor 25 prøver (25 %) ikke overholdt deklarationen. 

 

Genetisk modificeret foder 

I 2018 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 104 foderblandinger eller fodermidler indeholdende 

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

62 af de udtagne prøver blev analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (1 type soja, 

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

De øvrige 42 prøver blev analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte GMO’er for at 

kontrollere, om en eventuel GMO-oprindelse af soja-, majs- eller rapsprodukter i foderet fremgik 

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

viste sig at være mangelfuldt mærket. 

 

 

4.2.2 Kontrol med foder på landbrug 

 

Kontrolbesøg  

I 2018 udførte Landbrugsstyrelsen 384 kontroller med fokus på foderhygiejne og god produkti-

onspraksis. Der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 35 sager, svarende til overtrædelser 

i 9 % af kontrollerne. 
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2015 2016 2017 2018  

Antal kontroller  547 485 399 384  

 

Procent kontroller 

med overtrædel-

ser 

2015 2016 2017 2018  

God produktions-

praksis (GMP) 

(manglende rengø-

ring m.m.) 

7 6 9 7 

 

Foderlægemidler 

samt farlige stoffer 

og affald 

<½ 1 <½ <½ 

 

HACCP-registre-

ring mangler 
1½ 1 ½ <½ 

 

Manglende regi-

strering til fiskemel 

og blodprodukter 

1 <½ 1½ 1  

Animalsk protein 

(foderforbuddet) 
- 0 0 <½  

Sporbarhed mang-

ler 
- 0 0 <½  

Tilsætningsstof an-

vendes forkert (i 

drikkevand, forkert 

dyreart m.v.) 

- 1 1 <½  

Tabel 4.17 Oversigt over kontroller med foder på langbrugsområdet 

 

Der blev udstedt 23 administrative bøder og givet 11 indskærpelser. Der kan godt være udstedt 

både en bøde og en indskærpelse i samme sag, da der kan være overtrædelser på forskellige 

lovgivningsområder ved samme kontrol. 

 

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

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

lende registrering til brug af fiskemel.  

 

 

Kontrolresultat 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingen anmærknin-

ger 
90,8% 90,0% 92% 89,5% 90,4% 

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

Påbud eller forbud Ø <½% <½% 0% ½% 

Bødeforelæg, politi-

anmeldelse eller 

autorisation frata-

get 

5,1% 5,3% 4,9% 7,8% 6,3% 

Total 100 100 100 100 100 

Tabel 4.18 Oversigt over kontrolresultat af kontroller med foder på landbrugsområdet  
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Enkelte kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en administrativ bøde, resultatet fra 

disse kontroller tæller derfor med to gange, så den samlede opgørelse reelt bliver over 100% 

 

4.2.2.1 Kontrol af kvalitetsstyring på HACCP-landbrug 

Der udtages hvert år en særlig population af landbrug, som er registreret til brug af forblandinger 

og fodertilsætningsstoffer i ren form (HACCP-registrering). De kontrolleres med fokus på imple-

mentering af kvalitetsstyring og HACCP-principper på bedriften. Kontrollen udføres af Land-

brugsstyrelsen. Sagerne afgøres administrativt af Fødevarstyrelsen. 

 

I 2018 udførte Landbrugsstyrelsen 68 HACCP-kontroller, hvor der blev fundet afvigelser i forhold 

til reglerne i 3 sager, svarende til overtrædelser i 4% af kontrollerne. I alle 3 sager blev der givet 

en indskærpelse. 

 

4.2.2.2 Analyseresultater 

Landbrugsstyrelsen udtog for Fødevarestyrelsen 320 prøver på landbrug i 2018. 

 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2018 blev 112 prøver af foderblandinger fra landbrug analyseret for en eller flere mikrominera-

ler, vitamin A og/eller vitamin D. Der blev fundet overskridelser af maksimumsindhold for zink 

(19 %), kobber (10 %) og vitamin A (7 %).  

 

Uønskede stoffer og pesticidrester 

I 2018 blev 226 foderprøver fra landbrug analyseret for en eller flere mykotoksiner og/eller mel-

drøjer samt for pyrrolizidinalkaloider. Én prøve overskred maksimumsindholdet for meldrøjer. 

 

Prøver udtaget på landbrug til kontrol for pesticidrester er afrapporteret sammen med virksom-

hedskontrollen. Se afsnit 4.2.1.2. 

 

Animalske bestanddele 

I 2018 blev 30 foderprøver fra landbrug analyseret for uønskede animalske bestanddele. Der 

blev ikke fundet overtrædelser. 

 

4.2.3 Inpektion af foderlægemiddelvirksomheder 

Inspektioner foretages risikobaseret og ud fra en vurdering af kompleksitet af produktionen, kri-

tikalitet af leverancen samt efterlevelse af GMP ved tidligere inspektion. Ud fra denne vurdering 

og i relation til omfanget af øvrige opgaver, der skulle inspiceres, blev der ikke udvalgt foder-

møller til inspektion i 2018. 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal etablerede 

virksomheder, hvor 

der er udført in-

spektion 

6 3 8 0 

 

  0 

 

Nye ansøgere, hvor 

der er udført in-

spektion 

5 3 2 0 

 

0 

Antal virksomheder 

inspiceret i alt 
11 6 10 0 

0 

Antal afvigelser i alt 75 57 94 0 0 

Tabel 4.19 Oversigt over inspektion af foderlægemiddelvirksomheder  

 



 

44 

 

 

4.3 Veterinærområdet 
Kontrollen på veterinærområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, 

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

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

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

at give den bedste effekt. Fødevarestyrelsens ordinære kontrolindsatser på veterinærområdet 

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

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

 

4.3.1 Veterinære virksomheder generelt 

I tabel 4.20 ses antal ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser.  

 

Kontrolindsatser 2014 2015 2016 2017 2018 

Kontrolkampagne 1.096 1.283 1.185 922 1.200 

Nulpunkt 399 303 303 0 0 

Prioriteret 765 956 887 1.693 1.320 

I alt 2.251 2.542 2.372 2.615 2.520 

Tabel 4.20 Ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser i perioden 2014-2018 

 

  



 

45 

 

I tabel 4.21 ses antal frekvenskontroller fordelt på branche. Antallet af frekvenskontroller er fal-

det fra 2017 til 2018, hvilket skyldes en ændring i kontrolfrekvensen for biproduktvirksomheder.   

 

Branche 2014 2015 2016 2017 2018 

Akvakultur 241 267 221 222 214 

Biproduktvirksomheder 370 367 708 1.279 852 

Embryoopsamlingsteams 

- - 6 8 

8 

Fjerkræproducenter undta-

gen GMP 79 80 100 100 

94 

Handelsbesætninger - - 2 2 4 

Handyrsstationer 39 40 47 53 51 

Konsumægsproducenter 

GMP 70 95 150 165 

170 

Naturkalve     4 

Samlesteder 20 24 31 32 28 

Slagtekyllinger GMP 8 - 8 146 224 

Sædbanker 6 9 9 21 25 

Vaskepladser 3 2 2 2 2 

Zoologiske anlæg 30 36 36 36 36 

I alt 866 920 1.320 2.006 1.712 

Tabel 4.21 Frekvenskontroller fordelt på branche i perioden 2014-2018  

 

4.3.1.1 Kontrolkampagner 

I 2018 blev der gennemført 6 kontrolkampagner på veterinærområdet: 

 Fodring og pasning af kalve under seks måneder 

 Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer 

 Eksport af kød, foder og animalske biprodukter 

 Transportegnethed af svin og kvæg 

 Anvendelse, registrering og opbevaring af lægemiddelzink 

 Rengøring og desinfektion af transportmidler til svin 

Der er slutrapporter m.v. på følgende hjemmeside 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Si-

der/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx
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4.3.2 Dyresundhed 

 

4.3.2.1 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder 

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske besætninger med kvæg, får 

og geder til kontrol på baggrund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissio-

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

 

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

lingen blev foretaget af Fødevarestyrelsen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

Der blev i 2018 foretaget kontrol på 579 kvægbedrifter, hvor i alt 97.603 kreaturer blev kontrol-

leret. Samlet set blev der fundet fejl på 209 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 36 % af bedrifterne, hvilket er samme niveau som 

tidligere år.  

 

Får og geder: 

Der blev foretaget kontrol på 301 bedrifter med får eller geder, hvor i alt 25.764 får/geder blev 

kontrolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 132 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 44 % af bedrifterne, hvilket er samme niveau som 

tidligere år.  

  

Set over en årerække fluktuerer fejlprocenten mellem 35-50 %. Det er en forholdsvis høj pro-

centdel, men det skyldes formentlig, at næsten alle de kontrollerede besætninger er udtaget til 

kontrol, fordi Fødevarestyrelsen havde en formodning om fejl ud fra bl.a. observationer og de 

data, som besætningsejeren havde indberettet til CHR.  

 

 

4.3.2.2 Animalske biprodukter (ABP) 

Fødevarestyrelsen fastsatte kontrolfrekvenser individuelt for hver ABP virksomhed i tråd med 

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

che.  

 

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

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

den af det enkelte kontrolbesøg. 

 

Ved at risikovurdere den enkelte virksomhed, kan man differentiere i forhold til hvad virksomhe-

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

den største potentielle risiko for folke- og dyresundheden. 

 

Der blev udført 852 ordinære kontroller på ABP området i 2018. Regelefterlevelsen for ordinære 

kontroller på ABP området var i 2018 97,4 %. 

 

4.3.2.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

 

I 2018 udstedte Fødevarestyrelsen 45.085 certifikater på levende dyr, fx kvæg, svin, heste, fjer-

kræ, fisk og akvakulturdyr og rugeæg, og 3.228 certifikater på avlsmateriale, fx sæd og embry-

oner, i EU Kommissionens TRACES system. TRACES er det system medlemsstaterne skal 

anvende ved udstedelse af certifikater. 



 

47 

 

 

De i alt 48.313 udstedte certifikater udgør hver en kontrol af den pågældende sending, som 

certifikatet vedrører, og som er udført fra Danmark til et andet samhandelsland, eller via et sam-

handelsland er blevet eksporteret til et tredjeland. 

 

4.3.3 Dyrevelfærd 

Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste m.fl. blev i 2018 tilrettelagt og gennem-

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

kontrolleredes transportbestemmelserne på slagterier, på samlesteder og ved direkte udførsler 

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

der vejtransport, eventuelt med dyrlægefaglig bistand fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejse-

hold. 

 

Se rapporten om resultaterne af kontrollen med landbrugsdyr og heste m.fl., samt kontrollen 

med transportbestemmelserne:. ”Dyrevelfærd i Danmark 2019 – med resultater fra velfærdskontrollen i 

2018” 

Tabel 4.22 Det samlede antal besætningskontroller i 2018 og antal besætninger, der har fået konkrete 

sanktioner 

* Antal dyrehold kontrolleret – hundehold og cirkus er ikke registreret i CHR. 

 

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner på dyrevelfærdsområdet 

 

Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer 

I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i svinebesætninger i de senere år, har en af de 

hyppigste årsager til sanktioner været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og 

tilskadekomne dyr. Da korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forud-

sætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 

væsentlig ulempe, og dermed at bestemmelserne i Dyreværnslovens §§ 1 og 2 efterleves, var 

det relevant at gennemføre en kampagne med fokus på netop dette område. 

 

 

Antal kontrol-

lerede CHR pr. 

dyreart 

Antal besæt-

ninger uden 

anmærkninger 

Indskærpelser Påbud 
Politianmel-

delse 

Kvæg inkl. kalve 
630 482 145 6 5 

Svin 303 199 97 0 23 

Får 144 128 16 0 0 

Geder 23 21 2 0 0 

Pelsdyr 55 48 7 0 1 

Slagtekyllinger 46 43 3 0 0 

Gæs, ænder, 

kalkuner 
31 30 1 0 0 

Hunde* 204 190 14 0 0 

Cirkus* 3 3 0 0 0 

Antal kontrolle-

rede CHR-nr. i 

alt 

1232 951 271 6 29 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Videnscenter%20for%20dyrevelfærd/Dyrevelfærdsrapporter/Dyrevelfærdsrapport%202019%20(11.10.19).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Videnscenter%20for%20dyrevelfærd/Dyrevelfærdsrapporter/Dyrevelfærdsrapport%202019%20(11.10.19).pdf
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Det overordnede formål med kampagnen var at forbedre dyrevelfærden for og sætte fokus på 

korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr i svinebesætningerne. Kampagnen havde der-

for følgende fokuspunkter:  

1. mere fokus og viden om håndtering af syge dyr 

2. bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning 

3. hvad er årsagen til mangelfuld håndtering af syge og tilskadekomne dyr 

4. undersøge mulige besætningssammenhænge og niveau af regelefterlevelse 

 

Der blev i perioden 1. april – 30. september 2018 gennemført kontrol på 401 tilfældigt udvagte 

svinebesætninger. På kontrollen har man kontrolleret, om besætninger har fulgt reglerne for 

håndtering og behandling af syge og tilskadekomne svin.  

Kontrollen omfattede alle dyr i sygestier, dyr i behandling i almindelige stier, og derudover blev 

10 % af dyrene i resten af besætningen kontrolleret. Dog mindst 100 dyr. Kampagnekontrol-

lerne var uanmeldte og blev foretaget af en embedsdyrlæge. Inden kontrolperioden startede 

blev der orienteret om kampagnen ved blandt andet et informationsmøde med repræsentanter 

fra branchen samt Den Danske Dyrlægeforening, ved nyhedsbreve til både dyrlæger og be-

sætningsejere, via FVST og SEGES hjemmeside og i Fagbladet Svin. 

 

I 32,3 % af besætningerne blev der fundet overtrædelser. For slagtesvinebesætninger var der 

sanktioner i 79 kontroller ud af 236 kontrollerede besætninger. Det vedrørte 76 indskærpelser 

og 11 politianmeldelser. De hyppigste lidelser omfattet af sanktionerne for ikke korrekt håndte-

ring hos slagtesvinene var ledbetændelse, brok og halebid. 

 

For sobesætningerne blev der givet indskærpelser i 50 besætninger ud af 163 kontrollerede og 

en administrativ bøde på medicinområdet. De hyppigste lidelser omfattet af sanktioner for ikke 

korrekt håndtering hos søerne var benlidelser med haltheder og skuldersår samt, at der ikke var 

blødt underlag i sygestien. 

 

Sammenlagt for svinebesætningerne sås det, at overtrædelserne på dyrevelfærdsområdet hyp-

pigst skyldtes tilfælde, hvor dyr ikke havde fået omgående passende behandling, dernæst at 

der ikke var taget stilling til prognosen for det enkelte syge eller tilskadekomne dyr, således at 

det aflives rettidigt og tredjehyppigst, at der ikke var blødt underlag i sygestien. 

 

Det blev konkluderet, at der fortsat var behov for at have fokus på håndtering af syge og tilska-

dekomne slagtesvin og søer. Fødevarestyrelsen ville fremadrettet arbejde for at øge regelefter-

levelsen og i 2019 foretage en nulpunktsundersøgelse i 10 % af landets svindebesætninger.  

 

Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Si-

der/Haandtering_af_syge_og_tilskadekomne_slagtesvin_og_soeer.aspx 

 

 

Vurdering af transportegnethed hos svin og kvæg 

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt men 

og væsentlig ulempe. Dyr må derfor kun transporteres, hvis de er egnede til den planlagte trans-

port. Fødevarestyrelsen gennemførte derfor i efteråret 2018 en kontrolkampagne, der så nær-

mere på transportegnethed af grise med halebid eller navlebrok, halte grise og køer samt magre 

køer.  

 

Formålet med kampagnen var at kontrollere og vejlede om, at ikke-transportegnede grise og 

køer ikke må transporteres, og at der skal tages de nødvendige hensyn ved transport af grise 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Haandtering_af_syge_og_tilskadekomne_slagtesvin_og_soeer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Haandtering_af_syge_og_tilskadekomne_slagtesvin_og_soeer.aspx
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og køer, der er vurderet egnede til transport under ekstra hensyn. Derudover var formålet at 

sætte fokus på Fødevarestyrelsens vurderingsgrundlag, så dette blev mere kendt blandt inte-

ressenter i transportbranchen, blandt producenter og blandt praktiserende dyrlæger. 

 

Fødevarestyrelsen gennemførte 101 kontroller af transportegnethed i perioden 1. september til 

31. december 2018. 43 af kontrollerne udførte Fødevarestyrelsen på samlesteder, og 58 af kon-

trollerne blev foretaget på slagterier. 

 

I alt blev 27.780 grise og 404 kreaturer kontrolleret. Fokusområderne ved kontrollerne var trans-

portegnethed af grise med halebid eller navlebrok, halte grise og køer og magre køer. Ved kon-

trollen har Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger vurderet de enkelte dyrs transportegnethed 

med udgangspunkt i reglerne og Fødevarestyrelsens guide: Vurdering af transportegnethed og 

skader under transport. Inden kampagnen var Fødevarestyrelsen i dialog med branchen, som 

fik mulighed for at informere og undervise chauffører og landmænd, inden kampagnen gik i 

gang.  

 

Kampagnen havde et sanktionsniveau på 2 %, da Fødevarestyrelsen sanktionerede ved 2 kon-

troller inden for fokusområdet. Sanktionerne blev givet i forbindelse med transport til samlested 

af henholdsvis én gris med brok og én halt gris, der blev vurderet ikke at være egnede til den 

pågældende transport. Der blev således fundet to ud af 28.184 besete dyr, som ikke var egnede 

til den planlagte transport i forhold til fokusområdet.  

 

Fødevarestyrelsen vejledte desuden transportørerne om reglerne i forbindelse med tre kontrol-

ler. 

 

Kampagneresultaterne viste, at hovedparten af de kontrollerede dyr var egnede til den pågæl-

dende transport, og Fødevarestyrelsen vurderede, at overtrædelsesprocenten var på et generelt 

lavt niveau for de fire lidelser, som kontrolkampagnen omfattede. 

Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Si-

der/Transportegnethed_hos_svin_og_kvaeg_Kontrolkampagne_2018.aspx 

 

Fodring og pasning af kalve under seks måneder 

Reglerne for pasning af kalve under 6 måneder foreskriver bl.a., at alle kalve skal fodres mindst 

to gange dagligt, at deres suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse, og at 

sondefodring er forbudt. 

 

Fødevarestyrelsen oplever i forbindelse med kontrolbesøg, at disse regler ikke altid overholdes. 

Landmændene har i visse tilfælde været usikre på, hvornår og hvordan de skulle opfylde de 

adfærdsmæssige behov, der er tale om. Fødevarestyrelsen gennemførte derfor en kampagne i 

2018 med fokus på disse områder.  

 

Kampagnens formål var at kontrollere og vejlede landmændene om, hvordan de kan opfylde 

kalvenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og dermed forbedre dy-

revelfærden for kalvene og overholde reglerne.  

  

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Transportegnethed/Transportguide%20-%20Vurdering%20af%20transportegnethed%20og%20%20skader%20opstået%20under%20transport.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Transportegnethed/Transportguide%20-%20Vurdering%20af%20transportegnethed%20og%20%20skader%20opstået%20under%20transport.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Transportegnethed_hos_svin_og_kvaeg_Kontrolkampagne_2018.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Transportegnethed_hos_svin_og_kvaeg_Kontrolkampagne_2018.aspx
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Der blev i perioden 1. februar 2018 - 30. april 2018 udført kontrol i 204 kvægbesætninger, som 

havde malkekvæg eller afkom af malkekvæg. Alle dyr under 6 måneder blev vurderet i den 

enkelte besætning. Kontrollen havde fokus på fodring og pasning, og der blev kontrolleret og 

vejledt om: 

 

 Mulighed for opfyldelse af suttebehov i forbindelse med mælkefodring 

 Foder- og vandtildeling med specielt fokus på mælkefodring 

 Opstaldning i mælkefodringsperioden 

 Rent og tørt leje 

 

Inden kontrolkampagnen blev der i samarbejde med SEGES og Den Danske Dyrlægeforening 

(DDD) informeret om fokuspunkterne i kampagnen og deres betydning for kalvene. 

  

I 71 besætninger blev der fundet forhold, hvor dyrevelfærdsreglerne vedrørende fodring og pas-

ning af kalve ikke blev overholdt. Heraf blev én af besætningerne politianmeldt. Den hyppigste 

overtrædelse af reglerne var manglende opfyldelse af kalvenes suttebehov. Det var manglende 

udstyr til opfyldelse af kalvenes suttebehov i 39 besætninger, og mindre end 1 sut pr. kalv i 26 

besætninger. 

 

Desuden havde 11 besætninger opstaldet kalve over 8 uger i enkeltbokse, og 10 besætninger 

havde kalve opstaldet, så de ikke kunne se og røre andre kalve. 

 

Derudover blev der givet sanktioner for følgende overtrædelser: kalve over 2 uger, som ikke 

havde adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde, manglende tørt leje, manglende opfyldelse 

af mindstemål til enkeltbokse, for lille areal til større kalve, manglende hygiejne i stald-/foderom-

rådet, samt brug af sonde. 

 

Der blev endvidere givet vejledning om forskellige forhold inden for kampagnens område. 

 

På baggrund af de resultater, der er konstateret i kampagnen, vurderedes det, at der fortsat var 

behov for fokus på kalvevelfærd.  

 

Fødevarestyrelsen ville fremadrettet, i samarbejde med erhvervet, arbejde på at øge besæt-

ningsejernes kendskab til reglerne og deres baggrund, og hvordan de kan implementeres hen-

sigtsmæssigt i besætningerne. Fødevarestyrelsen ville endvidere stadig holde fokus på regel-

overholdelsen i forbindelse med den ordinære dyrevelfærdskontrol.  

Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Si-

der/Fodring_og_pasning_af_kalve_under_6_maaneder_Kontrolkampagne_2018.aspx  

 

Andre aktioner 

Den 18. december 2018 blev der indgået en politisk aftale om styrket kontrol af dyretransporter. 

Aftalen implementeres fra 1. januar 2019. Aftalen kan læses her:    

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dyretranspor-

ter.pdf 

 

Kursus om vurdering af transportegnethed 

For fortsat at styrke ensartetheden i vurdering af dyrs transportegnethed i Fødevarestyrelsen 

blev der i 2018 afholdt temadage om vurdering af transportegnethed. Temadagene om vurde-

ring af transportegnethed fortsætter ind i 2019 for at opnå deltagelse af alle embedsdyrlæger 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Fodring_og_pasning_af_kalve_under_6_maaneder_Kontrolkampagne_2018.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Fodring_og_pasning_af_kalve_under_6_maaneder_Kontrolkampagne_2018.aspx
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dyretransporter.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dyretransporter.pdf
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fra Fødevarestyrelsens kontrolenheder. Fødevarestyrelsens guide om vurdering af transporteg-

nethed blev udvidet og består nu af: Navlebrok hos svin, halebid hos svin, halte dyr, magre køer, 

øresår og blodøre, kreaturer med brækkede eller beskadiget horn og skader opstået under 

transport. 

 

4.3.4 Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

Kontrollen af medicin i besætninger og dyrlæger indgår i det beskrevne veterinære kontrolkon-

cept. Dvs. at der på hver kontrol, uanset om det er nulpunkt- eller prioriteret kontrol, kontrolleres 

medicin. Derudover kontrolleres der anvendelse af medicin i forbindelse med særlige kampag-

ner. 

I 2018 var regelefterlevelsen for nulpunktkontrol og prioriteret kontrol på medicinområdet for 

besætninger 95,5 %. Regelefterlevelsen for dyrlæger var 89,7 %.  

 

Kontrollen af 9 praktiserende dyrlægers ordinationer er foretaget med særligt henblik på, at en 

frakendelse eller fraskrivelse af dyrlægens rettigheder kunne være relevant. Sagerne gav an-

ledning til, at 3 dyrlæger frivilligt fraskrev sig den del af autorisationen, der vedrørte adgangen 

til at ordinere euforiserende lægemidler. Derudover gav en af kontrollerne anledning til, at Fø-

devarestyrelsens Veterinærrejsehold politianmeldte en ansat i en dyrlægepraksis for gennem 

udskrivning af falske recepter at have ordineret euforiserende stoffer.   

 

4.3.4.1 Restkoncentrationer af forbudte stoffer, veterinærmedicin eller 

miljøforureninger i dyr og animalske produkter 

Fødevarestyrelsen udtog og analyserede ca. 13.000 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 fra miljøet, der kan finde vej til foder eller drikkevand. 

Prøvetagningen foretages efter retningslinjerne i EU Direktiv 96/23.  

 

I 2018 blev der fundet rester af dihydrostreptomycin i en slagtet so, som skyldtes, at soen ved 

en fejl var leveret til slagtning indenfor tilbageholdelsestiden. Der blev ligeledes fundet rester af 

doxycyklin i et slagtesvin en fejl i medicinhåndteringen på besætningen. Der blev fundet to mæl-

keprøver med indhold af salicylsyre over grænseværdien, som blev efterforsket på besætnin-

gen, uden at årsagen kunne opklares. Der blev fundet salinomycin i æg, som skyldtes en foru-

rening på fodervirksomheden. Endelig blev der fundet rester af kobber i i alt 39 prøver af hon-

ning, kvæg, nedskudt vildt, fjerkræ og får.  

 

Resultaterne for 2018, og andre år, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indbe-

retninger-til-EU.aspx 

 

 

4.3.4.2 Antibiotika og Lægemiddelzink  

Siden indførelsen af Gult kort ordningen for svinebesætninger i 2010 er ordningens grænsevær-

dier blevet reduceret en række gange, og i 2016 blev en ny model for Gult kort indført. Den nye 

model indførte forskellig vægtning af forskellige antibiotikagrupper, hvor problematiske antibio-

tikagrupper tæller mere i landmandens medicinregnskab. Det skete for at sænke forbruget af de 

antibiotikagrupper, som i særlig grad er nødvendige for fortsat at kunne behandle infektioner 

hos mennesker, eller som udgør en særlig resistensrisiko. Grænseværdier for forbrug af antibi-

otika i kvæg- og svinebesætninger fastsættes for hver af aldersgrupperne, da forbruget i de 

forskellige aldersgrupper varierer. 

 

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

Tyre, kalve 

og hundyr 

der endnu 

ikke har kæl-

vet 

 Smågrise 

Svin over 30 

kg undtagen 

søer, gylte og 

orner 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 

dyr pr. dag fra og med juni 2013 

til og med oktober 2014 
2,1 1,2  25 7 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 

dyr pr dag fra og med november 

2014  

2,1 1,2  22,9 5,9 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 

dyr pr dag fra og med 31. marts 

2017 

2,1 1,2  21,8 5,6 

Antibiotikaforbruget i ADD per. 

100 dyr per dag fra 31. decem-

ber 2017 
2,1 1,2  20,2 5,2 

Antibiotikaforbruget i ADD per. 

100 dyr per dag fra 31. marts 

2019 

2,1 1,2  17,2 4,4 
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I 2015 blev handlingsplanen for husdyr MRSA vedtaget med en målsætning om at reducere 

antibiotikaforbruget til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018. For at nå målsætningen blev grænse-

værdierne igen justeret pr. 31. marts 2017. Primo 2018 kunne det konstateres, at den seneste 

justering ikke var tilstrækkelig til at realisere målet. Derfor blev grænseværdierne til svin justeret 

yderligere pr. 30. juni 2018 med effekt fra d. 31. marts 2019.  

 

På baggrund af udviklingen i forbruget af antibiotika til kvæg vurderede Fødevarestyrelsen, at 

der i 2018 ikke var behov for en justering af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvægbe-

sæninger. 

 

 

Tabel 4.24 Sanktioner og kontrol af svine- og kvægbesætninger i relation til antibiotikaforbrug i perioden 

2013-2018. * Fald i antallet kan være påvirket af regelændringen om afskaffelse af op- og nedrykning fra 

december 2018, hvor nedrykningen faldt bort.   

 

Opgørelsen i tabel 4.24 er lavet efter det år, hvor aktiviteten er gennemført. Eksempelvis kan 

besætningen være udtrukket til kontrol sidst i 2017, men påbuddet er givet i 2018 (inkluderet i 

2018), eller påbud givet i 2017, men det opfølgende kontrolbesøg er sket i 2018 (inkluderet i 

2018).  

 

I december 2018 blev rådgivningskategorierne samt reglerne om op- og nedrykning i de forskel-

lige kategorier for kvæg afskaffet som følge af Veterinærforlig III. Kvægbesætninger, der over-

skrider en eller flere grænseværdier, udpeges og overvåges af Fødevarestyrelsen, men de ryk-

kes ikke længere op- og ned i rådgivningskategorier.   

 

Læs mere om grænseværdier for antibiotikaforbrug på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibioti-

kaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx   

 

Kontrolkampagne om anvendelse, registrering og opbevaring af lægemiddelzink 

Fødevarestyrelsen gennemførte en kontrolkampagne om korrekt anvendelse, registrering og 

opbevaring af lægemiddelzink i efteråret 2018. Formålet med kampagnen var at kontrollere og 

vejlede landmænd om registrering og brug af lægemiddelzink til svin, samt om landmanden 

opbevarer, opblander og tildeler lægemiddelzink korrekt.  

 

I de seneste år har forbruget af zink i den danske svineproduktion fået stor opmærksomhed på 

grund af zinks rolle i resistensudvikling og dets miljøskadelig påvirkning. Anvendelsen af læge-

middelzink til brug i svinesektoren har ligeledes haft stor politisk og offentlig bevågenhed i EU. 

Det er i EU besluttet, at lægemiddelzink ikke længere må forhandles i EU efter den 1. juli 2022.  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Svinebesætninger, 

påbud om reduktion, 

ændring af rådgiv-

ningskategori 

43 32 62 29 32 41 

Svinebesætninger 

med skærpet tilsyn 
2 0 0 0 0 0 

Svinebesætninger, 

opfølgende kontrol-

besøg 

18 43 46 29 27 44 

Kvægbesætninger, 

nedrykning 
- 243 233 259 224 164* 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
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Lægemiddelstyrelsen har for Danmark besluttet, at lægemiddelzink skal udfases over en peri-

ode på op til 5 år, senest 1. juli 2022.    

 

Der blev i alt aflagt 201 kontrolbesøg i svinebesætninger med fravænningsgrise, som fik ordine-

ret lægemiddelzink. I kampagnen blev der givet sanktioner inden for kampagnes område ved 

30 pct. af kontrolbesøgene, alle i form af indskærpelser. Langt den hyppigste overtrædelse af 

reglerne var manglende optegnelser over anvendelse af lægemiddelzink.  

Kampagnen havde også fokus på korrekt og hygiejnisk opbevaring af lægemiddelzink, samt om 

der er adskillelse af foder med og uden lægemiddelzink. Der er ikke konstateret overtrædelser 

inden for disse fokusområder. Der er heller ikke fundet ulovligt erhvervet lægemiddelzink. 

 

Kampagneresultaterne er blevet sammenlignet med resultaterne af kampagnen fra 2016. Dog 

skal det bemærkes, at kampagnerne i hhv. 2016 og 2018 ikke er ens i forhold til udpegningskri-

terier. Derfor varierer antallet af kontroller i de to kampagner væsentligt, da det er en forudsæt-

ning for udpegning i 2018-kampagnen, at der anvendes lægemiddelzink i besætningen. I 2016 

var det 32 af de kontrollerede besætninger, der anvendte lægemiddelzink. 

 

Sanktionsprocenten var i 2016-kampagnen på 38 pct. for besætninger, der anvendte lægemid-

delzink, og i 2018 var sanktionsprocenten 30 pct. Sanktionsprocenten er altså lidt lavere i 2018, 

men der er ikke nogen signifikant nedgang i antal sanktioner fra 2016 til 2018, så der er en 

meget høj sandsynlighed for, at forskellen i fordelingerne er tilfældig. For begge kampagner 

gælder, at den væsentligste overtrædelse er kravet om, at der skal føres optegnelser over me-

dicinske behandlinger. I 2016 udgjorde denne overtrædelse 92 pct., og i 2018 var det 85 pct. af 

de samlede kontrolbesøg med sanktioner. 

 

Rapporten kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrel-

sen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Anvendelse_registre-

ring_og_opbevaring_af_laegemiddelzink.aspx  

 

 

4.4 Plantesundhedskontrollen og overvågning 
Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler  

Antallet af gartnerier og planteskoler, der er tilmeldt Landbrugsstyrelsens obligatoriske avlskon-

trol, er gennem en længere årrække faldet drastisk grundet udviklingen i erhvervet mod færre, 

men større virksomheder. Resultatet har været en halvering i antallet af virksomheder, mens 

det tilmeldte produktionsareal til kontrol ikke har oplevet helt så voldsom en reduktion, da ten-

densen er, at de enkelte virksomheder bliver større. De seneste år ser udviklingen samlet set 

ud til at være stagneret. Antallet af indberettede arealer på friland og tilmeldte virksomheder er 

dog fortsat faldet, mens væksthusarealet har været stigende. Der blev i 2018 udført 930 kon-

troller hos de 483 registrerede virksomheder.  

Antallet af registrerede omsættere har været støt faldende over en lang periode, men har i de 

seneste år ligget stabilt på ca. 30 tilmeldte virksomheder. 

Der blev i 2018 givet 6 påbud om destruktion pga. fund af karantæneskadegører (1 Phytopth-

thora ramorum, 5 Erwinina amylovora), derudover var der ca. 35 gange, hvor planter ikke kunne 

godkendes pga. fund af kvalitetsforringende skadegørere. 

 

Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrol og virustest af basis læggekartofler omfattede i 2018 4.876 ha hos 83 avlere. Af det 

samlede areal i basisavlen blev 5,8 % kasseret som læggekartofler. Avlskontrol og virustest af 

præbasis læggekartofler i 2017 omfattede 236 ha hos 7 avlere. I præbasisavlen blev 1,1 % 

kasseret som læggekartofler, og 4,1 % blev nedklassificeret.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Anvendelse_registrering_og_opbevaring_af_laegemiddelzink.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Anvendelse_registrering_og_opbevaring_af_laegemiddelzink.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/Anvendelse_registrering_og_opbevaring_af_laegemiddelzink.aspx
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Resultater af undersøgelser for karantæneskadegørere på kartofler er indberettet i henhold til 

de direktiver, der gælder for de pågældende skadegørere. Det skal dog nævnes, at der i 2018 

ikke blev konstateret kartoffelring- og brunbakteriose eller de fire karantænearter af Epitrix i 

avlskontrollen af læggekartofler.  

Hvert år offentliggøres resultaterne af kontrollen med den danske læggekartoffelcertificering på 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

 

Udbrud af kartoffelbrok 

De tidligere udbrud af kartoffelbrok er under officiel kontrol.  

I 2018 er der udført systematisk inspektion inkl. opgravning af knolde for forekomst af kartoffel-

brok i 10 tilfældige kartoffelmarker med ikke-resistente sorter. Markerne lå i den region, hvor der 

tidligere er fundet kartoffelbrok. Disse undersøgelser har ikke påvist forekomst af kartoffelbrok.  

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2018 importkontrolleret ca. 1.880 forsendelser. I 2018 var der i alt 5 afvisninger ved 

importkontrollen, hvoraf 1 skyldtes forekomst af karantæneskadegørere i planter (Bemisia ta-

baci), og 2 skyldtes forekomst af karantæneskadegører i træemballage (Monochamus). Herud-

over var der 1 afvisning pga. manglende tillægserklæring på plantesundhedscertifikatet og 1 

afvisning af importforbudte planter (Vitis-blade). Afvisningerne er blevet notificeret via Kommis-

sionens varslingsdatabase EUROPHYT. Der er ikke sket spredning af farlige planteskadegørere 

med importerede varer i 2018. 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM15) 

Der var 131 godkendte danske virksomheder tilmeldt under ordningen i 2018. Virksomhederne 

blev alle auditeret en gang af Landbrugsstyrelsen for at fastslå, om reglerne overholdes og for 

at sikre, at virksomheden følger procedurerne beskrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. 

Der blev konstateret afvigelser under 19 af auditbesøgene, bl.a. mangler i dokumentation for 

indkøbt varmebehandlet træ, mangler ved stempel, manglende ajourføring af kvalitetshåndbo-

gen for ISPM15 og mangelfuld intern instruktion af medarbejdere. Der blev udført ekstra stik-

prøvekontrol på ca. 10 % af virksomhederne. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Landbrugsstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-Kom-

missionen, i henhold til kravene i medfør af bl.a. rådets direktiv 2000/29/EF, rådets direktiv 

98/57/EF og rådets direktiv 80/665/EØF samt i medfør af en række hasteforanstaltninger. Der-

udover indberettes første fund af karantæneskadegørere i forbindelse med den danske plante-

sundhedskontrol og importkontrol. Sidstnævnte foregår via EUROPHYT. 

 

4.4.1 Plantesundhedsmæssig overvågning 
 

I 2018 har Landbrugsstyrelsen gennemført overvågning relateret til EU-overvågningskrav for de 

planteskadegørere, som fremgår af tabellen nedenfor. Overvågningen for de fleste arter er fo-

regået som del af det EU medfinansierings-berettigede overvågningsprogram. Danmark opnå-

ede medfinansiering i 2018.  

 

Der blev gennemført i alt cirka 900 overvågningsbesøg på mange forskellige lokaliteter; marker 

med planteavl, detailbutikker, frugtplantager, skovarealer, parker m.v. Mange af besøgene har 

kombineret overvågning for flere skadegørere samme sted. Af tabellen fremgår hvor mange 

overvågningsbesøg, de enkelte arter var en del af, samt antallet af udtagne prøver og resultatet 

af disse. 

https://lbst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/#c9454
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Skadegører Antal overvågninger Antal  

Prøver 

Agrilus anxius 259 0 

Agrilus auroguttatus 292 0 

Agrilus planipennis 176 0 

Anoplophora chinensis  467 0 

Anoplophora glabripennis 409 0 

Anthonomus eugenii 38 0 

Aromia bungii 149 0 

Atropellis sp.  174 16, negative 

Bursaphelenchus xylophilus 399 69, negative 

Candidatus liberibacter solanacearum  35  2, negative 

Clavibacter michiganensis sepedonicus 93 362, negative 

Dendrolimus sibiricus  326 0 

Diaporthe vaccinii  11 12, negative 

Epitrix sp.  95 0 

Erwinia stewartii  4 3, negative 

Gibberella circinata  189 10, negative 

Globodera rostochiensis / G. pallida 38 211, 10 positive 

Hop stunt viroid   

Monochamus sp.  429 19, positive  

Phytopthora ramorum / P. kernoviae  470 46, negative 

Pissodes sp.  258 0 

Polygraphus proximus  331 0 

Pseudomonas syringae pv. actinidae  7 0 

Ralstonia solanacearum 93 362 

Scirtothrips sp.  34 1, negative 

Synchytrium endobioticum 93 0 

Thaumatotibia leucotreta  132 0 

Thrips setosus 21 12, positive 

Xyllella fastidiosa  443 58, negative 

Xylosandrus crassiusculus 284  

Spodoptera frugiperda >10 0 
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5. Større aktioner for at sikre 
effektivitet 

 

 

5.1 Fødevarestyrelsen 
 

Fødevarestyrelsen har i 2018 gennemført flere initiativer fra Fødevareforlig 3 bl.a. i relation til 

kemisk fødevaresikkerhed og i regi af nye aktiviteter under Kemiindsatsen sammen med Miljø-

styrelsen, herunder forbrugerinformation og kontrol af biocidrester i fødevarer. De nye forsk-

ningsprojekter på Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet, som skal efterfølge Fø-

devareforlig 3, er kommet på plads og starter i 2019. 

 

Fødevarestyrelsen leverede i 2018 mange bidrag til departementet til de politiske forhandlinger 

om et nyt fødevareforlig til afløsning af Fødevareforlig 3. Fødevareforlig 4 – på vej mod verdens 

bedste fødevarekontrol blev indgået den 24. oktober 2018. Regeringen blev sammen med So-

cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti enige om et nyt fireårigt fødevareforlig, gældende for årene 2019 til 2022. Fødevare-

styrelsen startede i 2018 implementeringen af forliget. Det nye er en individuelt tilpasset og da-

tadrevet kontrol, hvor ambitionen er en fødevarekontrol, der bliver mere målrettet overfor virk-

somheder med problemer og tilgodeser virksomheder, der kan og vil overholde reglerne – med 

færre kontroller til gengæld for mere vejledning. 

  

For at styrke indsatsen mod virksomheder, som ikke overholder reglerne, blev fødevareloven 

ændret i maj 2018. Ændringerne betyder, at der bliver sat ind overfor den mindre gruppe af 

virksomheder, som gentagne gange giver problemer. De nye regler giver mulighed for at give 

administrative tvangsbøder, hvis virksomhederne ikke retter sig efter påbud eller ikke overholder 

forbud, virksomhedskarantæne i en afgrænset periode samt en fordobling af bødeniveauet for 

denne gruppe af virksomheder. I tillæg er der indført to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg 

til alle virksomheder med dårlig regelefterlevelse for at sikre, at virksomheden varigt retter op på 

forholdene. 

 

På det veterinære område har Veterinærforlig 3 gældene for årene 2018-2021 sat rammen. 

Her er bl.a. forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen i fokus. I forligets første år er der fx nedsat 

et uvildigt Veterinærmedicinsk Ekspertråd bestående af sagkyndige fra både det veterinær- og 

humanmedicinske videnskabelige miljø. Rådet skal bl.a. komme med anbefalinger om reduktion 

af antibiotikaforbruget samt løbende bidrage med anbefalinger om brugen af øvrig veterinær 

medicin. Der er også etableret en systematisk overvågning af husdyr-MRSA samt fastsat et 

aktionsniveau på 10 pct., som betyder, at hvis forekomsten overstiger de 10 pct. i besætningerne 

i den pågældende dyreart, skal det Veterinærmedicinske Ekspertråd vurdere situationen og evt. 

komme med anbefalinger til håndteringen. 

 

Endelig kan nævnes, at Regeringen og Dansk Folkeparti i december 2018 indgik en politisk 

aftale om styrket kontrol af dyretransporter. Fødevarestyrelsen leverede bidrag til de politiske 

forhandlinger. 
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5.2 Landbrugsstyrelsen 
Til sikring af effektiviteten har Landbrugsstyrelsen iværksat flere indsatser under virksomheds-

strategien ”Nemt, enkelt og til tiden”. Strategien er beskrevet i 3.1.1 og kan læses her. 

Dertil kommer arbejdet under den tværministerielle kontrolstrategi ”Den fælles kontrolstrategi”, 

hvori der blandt andet arbejdes med kompetenceudvikling hos kontrollørerne, effektmålinger og 

evalueringer. Strategien er beskrevet i 3.1.1 og kan læses her. 

  

Landbrugsstyrelsen har arbejdet med automatisering, både med henblik på monitorering (areal-

støtte) og automatisering af plejegræs ordningerne. Målene for automatiseringsgraderne på 

hhv. plejegræs, økologisk arealtilskud og staldordningerne blev opnået. 

Landbrugsstyrelsen har ligeledes en digitaliseringsindsats. Målene for 2018, som er detaljeret i 

digitaliseringsplanen, blev indfriet i 2018. Disse indebærer øget automatisering og bedre ledel-

sesværktøjer. Landbrugsstyrelsen gennemgik dertil en omfattende IT-infrastruktur ændring da 

Landbrugsstyrelsen overgik fra selv at stå for IT-driften til at outsource opgaven til Statens-IT 

 

Landbrugsstyrelsen gennemfører Pesticid-, Foder- og Hygiejne kontrollen som en del af Kryds-

overensstemmelseskontrollen (KO-kontrollen). Da de pågældende kontroller indgår i KO-kon-

trollen, opnår Landbrugsstyrelsen stordriftsfordele samtidig med, at erhvervet oplever mindre 

gene grundet færre kontrolbesøg. 

 

 

   

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-strategi-skal-ensarte-miljoe-og-foedevareministeriets-kontrol/
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6. Generel vurdering af det 
danske kontrolsystem 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et simpelt og overskueligt kontrolsy-

stem. Der er kun få ministerier involveret og få decentrale myndigheder, og der er et godt sam-

arbejde mellem dem.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere 

kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. Fødevarestyrelsen og Land-

brugsstyrelsen konkluderer, at den kontrol, de udfører, generelt set er målrettet og giver den 

ønskede effekt. 

6.1 Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen har i 2018 nået 5 af de 10 delmål i resultatkontrakten vedr.kontrol i relation 

til kontrolforordning 882/2004.  

 

De 5 delmål der er nået, drejer sig bl.a. om to delmål om et effektivt veterinærberedskab, et 

effektivt fødevareberedskab, en effektiv fødevarekontrol og at det samlede antibiotikaforbrug for 

kvæg, får, geder, fjerkræ, mink og opdratsfiske ikke må stige. 3 delmål er delvist opfyldt, det 

drejer sig om antal registrerede salmonellatilfælde, antal registrede sygdomstilfælde pga. cam-

pylobacter og antal listeria sygdomstilfælde. 2 delmål om antibiotikaforbruget til svin og stigning 

af antal grise stigning i antal grise i laveste kategori i dyrevelfærdsmærket kategori er ikke op-

fyldt.  

 

Der er mange faktorer, som har indflydelse på målopfyldelsen, og nogle af dem er udenfor Fø-

devarestyrelsens styring. Fødevarestyrelsens direktion vurderer det gennemførte arbejde i 2018 

som tilfredsstillende. 

 

 

6.2 Landbrugsstyrelsen 
Landbrugsstyrelsen har i 2018 udført alle planlagte kontroller, udført større personaleomlæg-

ning, samt påbegyndt arbejdet med overgangen til en ny IT-infrastruktur. Landbrugsstyrelsen 

arbejder fortsat på at forbedre kundernes regeloverholdelse samt at effektivisere kontrollen.  

 

Landbrugsstyrelsens målsætning er at gøre regler og ordninger så enkle, at erhvervet sparer 30 

mio. kroner i konsulent timer. Som led i strategien er økologiområdet overgået til Tast-Selv i 

2018, hvorved Erhvervet får post fra Landbrugsstyrelsen direkte i en digital indbakke. Dertil er 

Økologicertifikater nu offentliggjort på internettet (link), hvilket væsentligt har forbedret mulighe-

den for at verificere en virksomheds økologiske certifikation. 

 

På KO-området har Landbrugsstyrelsen indført ’Human Error’, hvorved Landbrugsstyrelsen ved 

kontrol kan tage bedre højde for hændelige uheld. Landbrugsstyrelsen følger op på eventuelle 

overtrædelser, der er påtalt som ’Human Error’. 

 

Landbrugsstyrelsen arbejder i henhold til strategien konstant på at forbedre kontrolsystemet. 

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/oekologierklaeringen/oekologierklaering-online-register/
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7. Større tilføjelser til den 
nationale kontrolplan 

Den nationale kontrolplan gælder i perioden 2017-2021. En lang række strategier, regler, vej-

ledinger, instrukser, handlingsplaner m.v. er blevet opdateret eller udarbejdet samtidig med og 

efter udarbejdelsen af den nationale kontrolplan, og er bl.a. blevet nævnt i årsrapporterne.  
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