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1. Sammendrag 

1.1 Overordnet effektivitet 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et forholdsvist simpelt og overskueligt kontrolsystem. 

Der er kun få ministerier og få decentrale myndigheder involveret, og der er et godt samarbejde imellem dem. 

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere kontrollen, og man-

ge af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder konkluderer, at kontrollen generelt 

set er målrettet og har effekt. 

 

Generelt set har de danske kontrolmyndigheder i 2014 nået de mål, som var fastsat i resultatkontrakterne og egne 

planer. 

 

Følgende kan fremhæves: 

 

Fødevarekontrollen 

 Højere regelefterlevelse 

I 2014 skal andelen af fødevarevirksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af de seneste 4 kontrolrap-

porter fastholdes i forhold til 2013 – dvs. maks. 0,9 %. Desuden skal andelen af virksomheder, der har fået an-

mærkninger på mindst 2 af de seneste 4 kontrolrapporter fastholdes på 2013-niveauet – dvs. maks. 5,5 %. 

I 2014 blev andelene henholdsvis 0,9 % og 5,5 %. 

 

Veterinærområdet 

Der havde været en stigning i forbruget af antibiotika til svin, siden sidste justering af grænseværdierne i 2012, så 

Fødevarestyrelsen sænkede i 2014 grænseværdierne. 

 

Med Veterinærforlig 2, som dækker perioden 2013-2016, fokuseres bl.a. på en ansvarlig anvendelse af antibiotika 

med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens herunder indsatser for flokmedicinering og på et indeks 

for antibiotikaområdet. 

 

Der er i 2013 gennemført differentierede afgifter på antibiotika, der er fastlagt grænseværdier for antibiotika i rela-

tion til gult kort-ordningen og endelig er der gennemført en række administrative lettelser i relation til obligatorisk 

sundhedsrådgivning. 

 

Jordbrug- og fiskerikontrol 

På kontrolområdet har NaturErhvervstyrelsen i 2014 været præget af en intern organisationsændring.   

 

Ændringen har resulteret i, at NaturErhvervstyrelsen har lagt regulerings- og tilskudsområdet på jordbrug sammen, 

ligesom hele fiskeriområdet er blevet samlet. NaturErhvervstyrelsen vil derefter bestå af tre ressortområder: Res-

sourcer, EU & Landbrug samt Kontrol & Fiskeri.  

 

Ændringen har betydet, at jordbrugs- og fiskerikontrolstrategien for perioden 2013-2016 skal tilpasses. 
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1.2 Data om kontrollen 

I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg i de fleste sektorer. 

 

 Virksomhedsgruppe – 

regelområde  Kontrol 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

       

 NaturErhvervstyrelsen        

Fiskevirksomheder hygiej-

nekontrol 

Landings- og opkøber-

kontrol 

7.110
1
 

4.513
2
 

7.857
1
 

4.211
2
 

4.138
2
 3.817

2
 3.034 

Pesticidkontrol Kontrolbesøg, Landbrug 649 

 

649 

 

660 

 

686 665 

Økologi  Kontrolbesøg, Landbrug 2.671 

 

2.670 

 

2.680 

 

2.430 2.593 

Foder – hygiejnekontrol Tilsyn på Landbrug 821 812 674 600 666 

       

Fødevarestyrelsen         

Fodervirksomheder Antal kontrolbesøg i alt 410 540 734 704      847 

       

       

Fødevarevirksomheder 

Fødevareregler 

Ordinære kontrolbesøg 60.560 
51.549 

 

 

51.220 

 

51.111 

 
50.424 

 

Øvrige kontrolbesøg fx 

opfølgende kontrolbesøg 

og anden kontrol 25.042 

 

25.251 

 

25.511 

 

24.494 

 

24.884 

 Alle kontrolbesøg 85.602 76.710 76.731 75.605 75.308 

         

Besætninger – dyrevel-

færdskontrolbesøg 

      

Kvægbesætninger 

Svinebesætninger 

Pelsdyrbesætninger 

Øvrige besætninger 

Kampagnekontrol
6
 

I alt 

670
4 

441
4 

1.626
4
 

520
4
 
5 

 

3.257
4
  

5
 

640
4
 

402
4 

800
4
 

628
4 

 

2.470
4
 

519 

619 

795 

473 

 

2.406 

813 

378 

69 

345 

778 

2.383 

567 

660 

74 

485 

     471 

2257  
1) Antal kontrollerede partier. 

2) Antal kontrolbesøg. 

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

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

med mink og burhøns, hvor 100 % af besætningerne skulle kontrolleres, kan det kontrollerede antal besætninger være mindre, da det ikke var muligt at finde erstatningsbe-

sætninger for ophørte besætninger. 

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

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

6) I 2013 blev der en øget vægt på kampagner som følge af det nye kontrolkoncept.  

 

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

kontrolbesøg på fodervirksomheder. 

På de øvrige områder var der kun mindre ændringer vedr. antal kontrolbesøg. 
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1.3 Udvikling i regelefterlevelse 

I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af kontrolresultater i forskellige sektorer i forhold til kontrollere-

de temaer eller lovgivningsområder. På de enkelte kontrolbesøg kontrolleres normalt flere temaer og lovgivnings-

områder, så der er flere kontrolresultater pr kontrolbesøg på den enkelte virksomhed. 

 

Virksomhedsgruppe Kontrolresultat 2010 2011 2012 2013 2014 

         

Fodervirksomheder – ud fra 

kontrollerede lovgivningsom-

råder * 

Ingen anmærkninger 

 

89 70 62,1 73,9 89,0 

  Indskærpelse 2 23 30,9 22,8 9,7 

  Påbud eller forbud 0 3 0,8 0,1    0,4 

  

Bødeforelæg, politianmeldelse eller 

autorisation frataget 
Ø 4 6,2 3,2 0,9 

          

Fødevarevirksomheder - ud 

fra kontrollerede lovgivnings-

områder 

Ingen anmærkninger 

 

96,1 95,8 95,3 95,5 95,7 

  

Indskærpelse 3,4 3,8 4,0 3,9 3,8 

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

  

Bødeforlæg, politianmeldelse eller auto-

risation frataget 
0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

       

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

 

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

ændret registreringsramme blev indført. Den øgede regelefterlevelse i 2014 afspejler, at Fødevarestyrelsen i høje-

re grad end tidligere også dokumenterer de kontrolfund, der ikke giver anledning til anmærkninger. Data om kon-

trollerede temaer eller lovgivningsområder er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige fra 2013 til 2014. 

 

På fødevareområdet var der kun minimale ændringer fra 2013 til 2014. 

  

For så vidt angår dyrevelfærdskontrollen fremgår af nedenstående tabel den procentvise fordeling af besætninger 

med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som fik indskærpelser, påbud, blev meldt til politiet og/eller fik admini-

strativ bøde. 

 

Procentdel af kontrollerede besætninger med enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse som følge 

af manglende overholdelse af bestemmelserne 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvæg 21 24 13 15 12 

Svin 49 51 43 41 27 

Pelsdyr 50 29 18 19 20 

Slagtekyllinger 22 30 31 24 23 

 

 

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

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

 

1.4 Nationale auditsystemer 

Fødevarestyrelsens Intern Audit, gennemførte i 2014 3 audits om  

 Sporbarhed - Mærkning og registrering af levende dyr og fødevarekædeoplysninger 

  Kontrol af opbevaringstemperaturer og kølekæden i fødevarevirksomheder 
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 Eksport og attestering 

 

Intern Audit gav i 2014 bl.a. anbefalinger vedrørende:  

o Opdatering og implementering af skriftlige procedurer.  

o Styring og verifikation af kontrollens håndhævelse af regler og sanktionering.  

o Styrkelse af virksomhedsregistreringer til videreudvikling af den risikobaserede kontrol.  

 

NaturErhvervstyrelsens Intern Revision har gennemført audit af NaturErhvervstyrelsens økologikontrol i primær-

produktionen, herunder kontrollen med økologiske foderstoffer og frøvirksomheder. 

 

 

1.5  Resurser  

Antal årsværk pr. 31. december i årene 2010-2014 ses i nedenstående tabel.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Fødevarestyrelsen 1677 1651 1648 1600 1570 

Plantedirektoratet * 451 423 
Ca. 1.200*** Ca. 1.100 1.138 

Fiskeridirektoratet ** 237 236 

* Knap 50 % af Plantedirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 

** Knap 2 % af Fiskeridirektoratets medarbejdere arbejdede med kontrol omfattet af 882/2004 

*** NaturErhvervstyrelsen dannet pr. 1. oktober 2011. Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv og Plantedirektoratet nedlagt pr. 

samme dato. I størrelsesordenen 10 % af medarbejderne arbejdede med kontrol omfattet af forordning 882/2004. 

 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse  

 

Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen anvendte indsatserne fra Fødevareforlig 2 gældende for årene 2011-2014. Fødevarestyrelsen 

udarbejdede i 2014 oplæg til forhandling af et Fødevareforlig 3. 

   

Fødevarestyrelsen indførte i løbet af 2014 udvidet førstegangskontrol, hvor nye fødevarevirksomheder på første 

kontrolbesøg får op til ½ times gratis vejledning.  

 

Fødevarestyrelsen holdt endvidere 3 informationsmøder sammen med SKAT i forskellige landsdele. Møderne blev 

holdt sammen med SKAT, og Fødevarestyrelsen informerede om fødevarereglerne. 

 

Fødevarestyrelsen indførte 1. januar 2014 et nyt koncept på foderområdet, med 3 de tre kontrolindsatser  

 Basiskontrol 

 Prioriteret kontrol 

 Kampagnekontrol 

 

På veterinærområdet fortsatte Fødevarestyrelsen implementeringen af indsatserne i Veterinærforlig 2 gældende 

fra 2013.  

 

Fra 2014 blev der indført opfølgende kontrol hos alle besætninger, der havde fået sanktioner. 

 

Fødevarestyrelsen indførte krav om, at styrelsen skal foretage opfølgende kontrol hos alle besætninger og virk-

somheder, der havde fået en indskærpelse, påbud, forbud, administrativ bøde og/eller var anmeldt til politiet.  

Fødevarestyrelsen implementerede i 2014 nye grænseværdier for antibiotikaforbrug. Samtidig blev der gennem-

ført en ændring af den måde, medicinforbruget i svinebesætninger opgøres, så lægemidler med antibiotika be-

dømmes mere retvisende. Ændringerne blev bekendtgjort i februar og var fuldt ud implementerede med udgangen 

af november 2014. 

 

I juni 2014 strammede Fødevarestyrelsen reglerne for anvendelse af flokbehandling af svin med antibiotika. Efter 

de nye regler skal der nu udføres jævnlig diagnostik, lige som dyrlægen skal komme hyppigere i besætninger, der 

anvender flokbehandling. De gennemførte ændringer har sammen resulteret i, at antibiotikaforbruget ved udgan-

gen af 2014 atter var faldende. 
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NaturErhvervstyrelsen 

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

en høj grad af regelefterlevelse på de enkelte kontrolområder.   

 

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

 

Arbejdet med målrettede og risikobaserede kontroller vil fortsætte i 2015. 

 

Der henvises i øvrigt til henholdsvis NaturErhvervstyrelsens og Fødevarestyrelsens årsrapporter, der skal aflæg-

ges i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Rapporterne for 2014, som kan findes her: 

NaturErhvervstyrelsen  

 

Fødevarestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Ministeriet/Om_ministeriet/oekonomi/aarsrapporter/AArsrapport-2014-NaturErhvervstyrelsen.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/forside.aspx
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2. Indledning  

Årsrapport 2014 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 indeholder resultater og analyse af 

kontrollen indenfor områderne foder- og fødevarer, dyrevelfærd, dyresundhed og plantesundhed. Kontrollen er 

gennemført i medfør af Danmarks flerårige, nationale kontrolplan 2012-2016 og efterfølgende planer m.v. Årsrap-

porten gennemgår også tiltag, der skal effektivisere kontrollen.  

 

Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Justitsministeriets, Sundhedssty-

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

 

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

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

Rapporten skal indeholde resultater af kontrollen i medfør af den nationale kontrolplan, analyse af overtrædelserne 

og foranstaltninger, der skal sikre, at den nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten 

nævnes væsentlige ændringer i den nationale kontrolplan. Der er i mange tilfælde linket til rapporter, hjemmesider 

m.v., og disse fremgår af fodnoterne.  

 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er der taget udgangspunkt i Kommissionens beslutning af 24. juli 2008 

(2008/654/EF) om vejledning til udarbejdelse af årsrapport, hvor det er skønnet relevant, samt Kommissionens 

model for sammendrag fra december 2011.     

 

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

kontrolresultater”, men som er iværksat som følge af overtrædelser m.v. fundet ved analyse af kontrollen. Det be-

tyder, at der i flere tilfælde nævnes opfølgende aktioner, som er foregået i 2015. Aktionerne skal ses som et sup-

plement til alle de løbende og særlige aktioner, som er nævnt i den nationale kontrolplan 2012-2016.  

 

 

3. Generelt om kontrol i 2014 

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 rela-

tion til kontrolforordning 882/2004, hvilket dækker områderne foder- og fødevaresikkerhed, plantesundhed, dyre-

velfærd og dyresundhed.  

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

restyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. De udfører den største del af den kontrol, som Danmarks flerårige nationale 

kontrolplan (2012-2016) omfatter, idet Fødevarestyrelsen står for den største del.  

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

 

 Miljøstyrelsen (Miljøministeriet) 

 Sundhedsstyrelsen (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) 

 SKAT (Skatteministeriet) 

 Politiet (Justitsministeriet) 

 Trafikstyrelsen (Transportministeriet) 

 

3.1.1 Strategiske mål 

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødeva-

reområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. 

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

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

 

Fødevarestyrelsen 

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

 Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 

 En ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

 Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner 

Fødevarestyrelsens mission, vision og strategiske pejlemærker skal medvirke til at understøtte og fremme ovenstå-

ende: 

Fødevarestyrelsens mission og vision er: 

Mission: 

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

Vision: 

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

 Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden  

 Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd 

 Udvidede muligheder for at fremstolle, forhandle og forbruge fødevarer 

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

strategi er koncentreret om tre strategiske pejlemærker: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn og åbenhed samt 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

Fødevarestyrelsens har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheor-

ganisationer og andre myndigheder. 

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

rundt omkring i landet. Desuden er styrelsen fast tilstede dagligt på ca. 25 slagterier rund om i landet. Styrelsen 

beskæftiger ca. 1570 medarbejder i alt. 

Der henvises i øvrigt til Fødevarestyrelsens årsrapport for 2014 i medfør af regnskabsbekendtgørelsen, som kan 

findes her: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/for

side.aspx 

 

NaturErhvervstyrelsen 

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

vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. 

Det gør NaturErhvervstyrelsen bl.a. ved at: 

 Skabe rammerne for, at danske landmænd og fiskere bedst muligt kan arbejde i og med den omkringlig-

gende natur 

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

 Bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikts- og fiskeriområder 

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

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

fødevareerhverv og for en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. 

 

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

og dialog. 

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

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

kraftig organisation. 

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

En revision af kontrolstrategien blev igangsat i 2014 som følge af en organisationsændring i NaturErhvervstyrel-

sen.  

Se også afsnit 5. 

 

3.1.2 Audit af myndighederne 

 

Fødevarestyrelsen 

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

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

Audit refererer funktionsmæssigt til Direktionen og administrativt til chefen for International Handel.  

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

http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/AArsrapporter/Sider/forside.aspx
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Audit fremlægger sager til orientering og/eller beslutning for Direktionen.  

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

faglige områder. Følgegruppen er sammensat af 1 chef fra kødkontrollen, 1 chef fra veterinærområdet, 1 chef fra 

fødevareområdet samt en repræsentant fra Kontrolstyring  

I 2014 er gennemført følgende 3 audits:  

 2014-1 Sporbarhed - Mærkning og registrering af levende dyr og fødevarekædeoplysninger 

 2014-2 Kontrol af opbevaringstemperaturer og kølekæden i fødevarevirksomheder 

 2014-3 Eksport og attestering 

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

af kontrolsystemet og kontrollen. FVST udarbejder handleplaner på baggrund af anbefalingerne. Der afrapporteres 

om status for handleplanernes gennemførelse til direktionen hvert halve år.  

Intern Audit udarbejder endvidere en årsrapport med sammenfatning af resultaterne til direktionen.  Intern Audits 

rapporter er tilgængelige på Fødevarestyrelsens intranet.  

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

kontrolsystem er generelt effektivt og i overensstemmelse med kravene i kontrolforordningen. Der er dog konstate-

ret områder, hvor der er afvigelser, og/eller hvor systemet med fordel kan udvikles med henblik på at blive mere 

effektivt og hensigtsmæssigt.  

Der er således i 2014 bl.a. givet anbefalinger vedrørende:  

1. Opdatering og implementering af skriftlige procedurer.  

2. Styring og verifikation af kontrollens håndhævelse af regler og sanktionering.  

3. Styrkelse af virksomhedsregistreringer til videreudvikling af den risikobaserede kontrol.  

 

NaturErhvervstyrelsen 

Intern Revision i NaturErhvervstyrelsen udfører audit af de kontrolområder i NaturErhvervstyrelsen, der er omfattet 

af forordning 882/2004.  

I 2014 har enheden gennemført audit af NaturErhvervstyrelsens økologikontrol i primærproduktionen, herunder 

kontrollen med økologiske foderstoffer og frøvirksomheder. Intern Revision vurderede ved auditeringen generelt, 

at økologikontrollen gennemføres tilfredsstillende.  

Undersøgelsen viste dog samtidig nogle forhold, der efter Intern Revisions opfattelse burde overvejes for at opti-

mere kontrollen. Det drejede sig bl.a. om omfanget af varslede kontrolbesøg samt om at forbedre dokumentatio-

nen for, hvilke elementer kontrollen har indeholdt. NaturErhvervstyrelsen har på nuværende tidspunkt fulgt op på 

de fleste henstillinger fra rapporten, bl.a. ved at ændre kontrolinstruksen. 

 

 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 

Fødevarestyrelsen 

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

plads til forbedringer på flere områder.  

 

NaturErhvervstyrelsen:  

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

en høj grad af regelefterlevelse på de enkelte kontrolområder. 

 

 

4. Den udførte kontrol i 2014 

I det følgende analyseres kontrollen i 2014 med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dyresundhed, som primært fore-

tages af Fødevarestyrelsen. Under de konkrete områder beskrives dog også andre myndigheders kontrol, som 

f.eks. NaturErhvervstyrelsens hygiejnekontrol af fisk og muslinger. 

 

4.1 Fødevarer 

4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 

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

uden vises fordelingen af de enkelte kontrolresultater pr. lovgivningsområde. 

Kontrolfrekvensen på fødevareområdet faslægges ud fra en risiko- og behovsorienteret vurdering. Det betyder, at 
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kontrolindsatsen prioriteres, differentieres og målrettes mod brancher og virksomheder, hvor behovet for kontrol er 

størst. 

Kontrollen på fødevareområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejled-

ning har til formål at få som mange virksomheder som muligt til at forstå og overholde reglerne ved en myndig-

hedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. I tabel 1 vises en oversigt over Fødevarestyrelsens kontrolind-

satser på fødevareområdet. 

K
o
n
tr

o
lin

d
s
a
ts

 

 Basiskontrol 

 Autorisationsbesøg 

 Ordinær kontrol efter faste frekvenser  

 Ekstra kontrol efter anmærkninger 

 Anden kontrol på særlige områder efter 
faste frekvenser 

 Basiskontrollen skal virke forebyggende og 

gennemføres normalt efter faste frekvenser 

eller retningslinjer.  

 

Ved kontrol og vejledning af kontrolobjektet 

sætter kontrollen effektivt fokus på den 

generelle standard i kontrolobjektet.  

 

Udgangspunktet for basiskontrollen er 

kontrolobjekternes aktiviteter, drift og ind-

retning. 

    

 Prioriteret kontrol 

 Ordinær kontrol målrettet særlige indsats-
områder 

 Prioriteret kontrol er mere fleksibel og mål-

rettes kontrolobjekter med behov for særligt 

fokus.  

 

Prioriteret kontrol gennemføres i brancher 

eller kontrolobjekter, der af forskellige fagli-

ge årsager har behov for det. Indsatsområ-

derne prioriteres fra år til år, men kontrol-

lens fokus i det enkelte kontrolobjekt svarer 

til den ordinære kontrol. 

    

 Kampagnekontrol  Kampagnekontrol er målrettet et eller flere 

kontrolemner, og kontrollen og vejledningen 

kan være mere dybdegående.  

 

Kontrolkampagner skal øge fokus på risiko-

områder, og gennem information før, under 

og efter kampagnerne gøres kontrolobjek-

terne opmærksomme på reglerne.  

Tabel 1: oversigt over Fødevarestyrelsens kontrolindsatser på fødevareområdet. 

 

Generel analyse af kontrolresultater og overtrædelser  

Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder. 

 

Kontrolbesøg   2010 2011 2012 2013 2014 

Ordinære 

kontrolbesøg 
  60.560 51.459 51.220 51.111 50.424 

Øvrige kon-

trolbesøg fx 

opfølgende og 

anden kontrol 

  25.042 25.251 25.511 24.494 24.884 

Sum   85.602 76.710 76.731 75.605 75.308 

Tabel 2: Antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder i perioden 2010 – 2014 

Der er kun et mindre fald i antal kontrolbesøg fra 2013 til 2014, men kontrolkonceptet har også været det samme. 
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På hjemmesiden www.findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle smiley´er for detailvirksomheder og samlede kon-

trolresultater for engrosvirksomheder.  Oplysningerne vises på flere forskellige måder fx som søgeresultater, som 

kan sorteres på mange forskellige måder og som Excel- og XML-filer. Det betyder, at offentligheden løbende kan 

følge udviklingen i fordelingen af smiley’er.  

Under ”Statistik” kan man bl.a. finde oplysninger om smiley-fordelingen og andel elitevirksomheder. I ”Resultater 

2008 - 2014” kan man bl.a. se fordelingen af de fire smiley'er for detailvirksomheder - både antal og procentvist for 

hele landet. Nedenfor vises smileyfordelingen i detail på landsplan for årene 2010-2014. 

 

   2010 2011 2012 2013 2014 

1   86,5 84,9 84,3 84,3 83,8 

2   11,1 12,4 13,3 13,6 13,9 

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

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

   100 100 100 100 100 

 

Tabel 3: Procentvis fordeling af smiley hos detailvirksomheder 

Det ses af ovenstående tabel, at den procentvise fordeling af smiley hos detailvirksomheder ligger på stort set 

samme niveau i perioden 2012 – 2014. Det afspejler bl.a., at Fødevarestyrelsens kontrol er målrettet mod pro-

blemområder f.eks. via øget kampagnekontrol og indførslen af prioriteret basiskontrol. 

 

På Smiley hjemmesiden under emnet "Statistik" vises under ”Elite-virksomheder 2008 - 2013” den procentvise ud-

vikling i antallet af elite-virksomheder i perioden 2008 til 2013. Via et link i højre side af skærmbilledet kan man 

desuden hente den aktuelle andel af elitevirksomheder i hele landet fordelt på brancher. 

 

 

   2010 2011 2012 2013 2014 

Detail   55,2 54,4 58,5 58,9 58,6 

Engros   45,3 44,2 43,8 43,7 45,8 

I alt   54,3 53,5 56,9 57,2 57,1 

        

Tabel 4: Procentvis andel af virksomheder med elitestatus 2010-2014 

Ovenstående tabel viser den procentvise andel af elitevirksomheder blandt de virksomheder, der kan opnå elite-

status indenfor henholdsvis detail- og engros sektorerne. Andelen er tilnærmelsesvis uændret fra 2013 til 2014. 

 

De enkelte kontrolresultater 

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

kontrolleret lovgivningsområde. Det dårligste resultat symboliseres i smiley´en i detail. I nedenstående tabel vises 

fordelingen af de enkelte delresultater for detail- og engrosvirksomheder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.findsmiley.dk/
http://www.findsmiley.dk/NR/exeres/40901EF5-C968-4993-8233-71EBFFE0E274.htm
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% -vis fordeling af kontrolresultater    2010 

** 

2011

*/** 

 

2012 2013

* 

2014

* 

Ingen anmærkninger    96,1 95,8 95.3 95,5 95,7 

Indskærpelse    3,4 3,8 4.0 3,9 3,8 

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

Bødeforelæg, politianmeldelse, autorisation 

eller registrering frataget  

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

I alt   100 100 100 100 100 

Tabel 5: Kontrolresultater fordelt efter sanktion 

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

** Tallene angav kontrolresultat pr. lovgivningsområde 

 

Som det fremgår af tabellen, er fordelingen af de bagvedliggende kontrolresultater stabil.  

 

Udvidet førstegangskontrol og informationsmøder for nye fødevarevirksomheder  

  Fødevarestyrelsen indførte i løbet af 2014 udvidet førstegangskontrol, hvor nye fødevarevirksomheder på første 

kontrolbesøg får op til ½ times gratis vejledning.  

 

Fødevarestyrelsen holdt endvidere 3 informationsmøder sammen med SKAT i forskellige landsdele. Møderne blev 

holdt sammen med SKAT og Fødevarestyrelsen informerede om fødevarereglerne. 

 

Prøveprojekter  

Resultater fra flere af prøveprojekterne med analyser er nævnt under det konkrete kontrolområde.  

Slutrapporter offentliggøres på hjemmesiden:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Resultater_af_proever/Sider/default.aspx    

 

Kontrolkampagner  

I 2014 blev der gennemført 18 kontrolkampagner på fødevareområdet (med links):  

 Fødevarer til patienter med særlige behov 

 Styr på muslingeprøver 

 Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 

 Slagteren skal have styr på nitrit i pølser og postejer 

 Regnskabstjek hos økologiske fødevarevirksomheder 

 Er kapaciteten i orden til konfirmations- og juletravlhed? 

 Mærkning og håndtering af kød 

 Fællesnordisk fokus på plast og fødevarer 

 Har fetaen været i Grækenland? 

 Import af fisk og skaldyr fra Asien 

 Produktion af kebab og shawarma 

 Kvalitet af procesvand med fokus på egenkontrol 

 Produktion af fermenterede pølser 

 Hvor frisk er fiskefarsen? 

 Køkkengrej - Information til forbrugeren 

 Egenkontrol for Listeria i kødproduktvirksomheder 

 Opson III 

 Ernærings- og sundhedsanprisninger som led i markedsføring  

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder.  

 

Risiko som følge af overtrædelserne og årsager til overtrædelserne  

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

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Resultater_af_proever/Sider/default.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Foedevarer-til-patienter-med-saerlige-behov.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Styr-paa-muslingeproever.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Import-og-samhandel-af-ikke-animalske-fødevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Slagteren-skal-have-styr-nitrit-i-poelser-og-postejer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Regnskabstjek-hos-oekologiske-foedevarevirksomheder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Er-kapaciteten-i-orden-til-konfirmations--og-juletravlhed.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Maerkning-og-haandtering-af-koed.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Faellesnordisk-fokus-paa-plast-og-foedevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Har-fetaen-været-i-Graekenland.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Import-af-fisk-og-skaldyr-fra-Asien.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Produktion-af-kebab-og-shawarma.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Er-vandkvaliteten-i-orden.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Produktion-af-fermenterede-poelser.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Hvor-frisk-er-fisken.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Køkkengrej-–-information-til-forbrugeren.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Egenkontrol-for-Listeria-i-kødproduktvirksomheder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Opson-III.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger-som-led-i-markedsfoering.aspx
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vante afsnit. Årsagerne til overtrædelserne varierer ligeledes. Blandt de generelle årsager kan nævnes manglende 

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

 

Nye aktioner for at sikre effektivitet  

Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011 – 2014. I tilknytning hertil ind-

gik partierne en fireårig aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter. 

Det er et centralt mål for Fødevarestyrelsens kontrolaktivitet på fødevareområdet, at kontrolfrekvensvejledningens 

retningslinjer overholdes ud fra kontrollens risiko- og behovsorienterede koncept. Kontrolkampagner har også i 

2014 været en central del af den risikobaserede kontrol af virksomheder. De seneste års erfaring har vist, at netop 

kontrolkampagner er effektive over for bl.a. svindel og vildledning og bidrager til at øge virksomhedernes regelef-

terlevelse. 

 

Målopfyldelse 

Målene i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt 2014 blev bl.a. opfyldt for nedenstående: 

Højere regelefterlevelse  

Indikatorer 

Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer 

fødevaresikkerheden i Danmark. Fødevarestyrelsen 

arbejder desuden mod en effektorienteret tilgang til 

kontrolindsatsen i Fødevarevirksomheder. Det betyder 

bl.a., at Fødevarestyrelsen øger indsatsen i de virk-

somheder, hvor behovet er størst. Det er imidlertid 

også de virksomheder, der erfaringsmæssigt har van-

skeligst ved at forstå og følge reglerne. Denne målret-

tede kontrolindsats vil derfor på kort sigt kunne have 

en negativ effekt på den generelle regelefterlevelse i 

fødevarevirksomheder. På længere sigt forventes, at 

indsatsen påvirker disse virksomheders forståelse for 

reglerne og dermed regelefterlevelsen. 

 

1: Andelen af brodne kar skal fastholdes ift. 2013 – 

dvs. max. 0,9 %. Ved brodne kar menes fødevarevirk-

somheder, der har fået anmærkninger på mindst 3 af 

de seneste 4 kontrolrapporter. Vægt: 4 %. 

 

2: Andelen af virksomheder, der har fået anmærknin-

ger på mindst 2 af de seneste 4 kontrolrapporter, og 

dermed er i risikozonen for at blive et broddent kar, 

fastholdes på 2013-niveau, dvs. max 5,5 %. Vægt: 4 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 1: 

Antallet af brodne kar i 2014 var 0,9 % svarende til 

339 ud af 39.633 virksomheder.  

Indikatoren er dermed fuldt opfyldt. 

 

 

Indikator 2: 

Antallet af virksomheder i risikozonen i 2014 var 5,5 % 

svarende til 2.169 ud af 39.633 virksomheder.  

Indikatoren er dermed fuldt opfyldt. 

 

Det skal her bemærkes, at brodne kar er en del-

mængde af virksomheder i risikozonen herfor. 

 

 

  

4.1.2 Egenkontrol 

FVO foretog i maj/juni måned et factfinding-besøg i Danmark vedrørende risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter 

(HACCP), der havde til formål at skabe overblik over status for iværksættelsen af og kontrollen med procedurer 

baseret på HACCP-principperne i medlemsstaterne samt at kortlægge og udveksle god praksis og fælles tilgange 

til de problemer, der konstateres. FVO konkluderede i rapporten, at Fødevarestyrelsen har indført et offentligt kon-

trolsystem til vurdering af gennemførelsen af HACCP principperne i fødevare- og foderstofvirksomheder i alle de 

sektorer, der var omfattet af besøget.  HACCP procedurerne vurderes jævnligt og med passende hyppighed. 

 

4.1.3 Fødevarehygiejne 

Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år kontrolkampagner på fødevarehygiejneområdet. I 2014 er der gennem-

ført i alt fire kampagner. En kampagne var ren kontrolkampagne, To af kampagnerne var udover kontrolkampag-

ner også en opfølgning på, hvorvidt virksomhederne bruger det informationsmateriale, som Fødevarestyrelsen har 
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udsendt, og om det har haft effekt på virksomhedernes regelefterlevelse samt en opfølgning på tidligere kampag-

ner. En kampagne indeholdt udover kontrol og vejledning også en kortlægningsdel, hvor virksomhedernes fremti-

dige ønsker og planer for genbrug af vand blev undersøgt. 

 

Kontrolkampagner 

Produktion af fermenterede pølser 

Der har været sygdomsudbrud i Danmark og internationalt, forårsaget af sygdomsfremkaldende bakterier, som fx 

salmonella og VTEC i pølser. I produktionen af fermenterede pølser er der ikke et enkelt produktionstrin, som ef-

fektivt fjerner bakterier som salmonella og VTEC, som kan forekomme i råvarerne. Det er derfor vigtigt, at der er 

styr på alle led i produktionen, især fermenterings- og tørreprocessen.  

Produktionen af fermenterede pølser er i høj grad baseret på en håndværksmæssig tradition. Der anvendes en 

velkendt konserveringsmetode, hvor de konserverende parametre er pH-sænkning og sænkning af vandaktivite-

ten. Alle virksomhederne styrer produktion ved hjælp af recepter samt syrning-/fermenterings- og modningsproce-

durer.  

Engrosvirksomhederne kan generelt dokumentere en tilfredsstillende kontrol af de kritiske kontrolpunkter, herun-

der pH og tørresvind. Detailvirksomhederne har i praksis styr på procedurerne, men kan ikke altid forklare, hvorfor 

de gør, som de gør. Fødevarestyrelsen gav derfor i mange tilfælde vejledning om betydningen af forskellige fakto-

rer, herunder kødets temperatur, pH-fald og tørresvind. 

Analyserne af de 10 undersøgte partier af pølser med fem undersøgte prøver fra hvert parti viste, at alle partierne 

overholdt de mikrobiologiske kriterier for L. monocytogenes og salmonella. Ni ud af de 10 undersøgte partier var 

desuden stabiliseret mod vækst af L. monocytogenes jf. kriterierne i mikrobiologiforordningen. 

 

Opfølgningskampagner om hakket fiskekød og kebab og shawarma 

Kontrolkampagnerne Hygiejnisk kvalitet og hakket fiskekød og Produktion af kebab og shawarma var begge op-

følgningskampagner, der skulle sætte fokus på, hvorvidt virksomhederne anvender vejledningsmateriale udsendt 

af Fødevarestyrelsen, effekt på virksomhedernes procedurer og effekten på virksomhedernes regelefterlevelse. 

Generelt havde en stor del af virksomhederne set og anvendt Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale og var 

glade for den vejledning, der var givet i forbindelse med sidste kontrolkampagne.   

Regelefterlevelsen var steget i begge kampagner, som udtryk for, at de tidligere kontrolkampagner har haft en ef-

fekt. Imidlertid er der stadig rum for forbedring, hvorfor Fødevarestyrelsen stadig vil have fokus på disse områder. 

 

Kvalitet af procesvand 

Kampagnen Kvalitet af procesvand med fokus på egenkontrol var rettet mod virksomhedernes egenkontrol med 

vand anvendt i virksomheden med særligt fokus på genbrug af vand. Konkrete kontrolerfaringer har vist, at virk-

somhederne primært har fokus på kvaliteten af det indkommende vand og mindre fokus på håndteringen på virk-

somhederne, hvorfor kampagnen også indeholdt en vejledningsdel. Kampagnen bekræftede behovet for vejled-

ning og dialog med virksomhederne, hvorfor der ved fremtidige kontrolbesøg vil blive fulgt op på, hvorvidt den 

ydede vejledning har haft den ønskede effekt. Resultatet af den sideløbende kortlægning er beskrevet i detaljer i 

en selvstændig rapport. Rapporten har bidraget med vigtig viden om virksomhedernes nuværende og fremtidige 

ønsker til at genbruge vand i produktionen i fremtiden og vil indgå i Fødevarestyrelsens arbejde med øget vejled-

ning på området. 

 

FVO inspektion på kontrollen af kød og kødprodukter 

I december 2014 gennemførte FVO en inspektion i Danmark med henblik på at evaluere den offentlige kontrol 

med produktion og opbevaring af animalske fødevarer, navnlig kød og kødprodukter. FVO så ligeledes på, om 

henstillinger fra en tidligere FVO auditrapport var blevet gennemført på tilfredsstillende vis. Generelt foregik kon-

trollen i henhold til EU-reglerne, og de fleste af tidligere henstillinger vurderedes som værende tilfredsstillende 

gennemført. Der var få anbefalinger og henstillinger på flere områder fra inspektørerne. 

 

Specialiseringskurser for erfarne tilsynsførende 

Som en del af Fødevareforlig 2 gennemfører Fødevarestyrelsen specialiseringskurser for erfarne tilsynsførende 

inden for følgende specifikke områder: bageri, mejeri, fisk og kødområdet. 

Kurserne har til formål at udvikle en gruppe tilsynsførendes kompetencer med henblik på større kendskab til og 

forståelse for produktion og teknologi indenfor de nævnte områder. I 2014 blev der gennemført 1 fiskespecialise-

ringskursus, 2 bagerispecialiseringskurser samt 2 kødspecialiseringskurser for erfarne tilsynsførende og/eller per-

soner fra relevante enheder i Glostrup. 

 

4.1.4 Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. 

NaturErhvervstyrelsen udfører som udgangspunkt hygiejnekontrol af fisk, muslinger og fartøjer samtidig med, at 
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der foretages landingskontrol med fisk. Hygiejnekontrollen er således inkorporeret i den samlede kontrol. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

NaturErhvervstyrelsens rapport ”Fiskerikontrol 2014” findes på styrelsens hjemmeside: 

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

NaturErhvervstyrelsen har i 2014 i alt gennemført 2.231 kontrolforretninger på konsumlandinger, og 940 kontrolfor-

retninger af konsumfisk hos opkøbere, herunder samlecentraler og fiskeauktioner.  

Derudover blev der i alt foretaget 690 kontrolforretninger til søs. 

Der er således foretaget hygiejnekontrol på 1.631 landingskontroller, 940 opkøberkontroller og 463 kontroller til 

søs. Se mængdeangivelsen i tabel 6.  

 

  2014 2013 

 

Antal kon-

trolbesøg 

Kontrolleret 

mængde i kg. 

Antal kon-

trolbesøg 

Kontrolleret 

mængde i kg. 

Landingskontrol 1.631 19.365.337 2171 30.021.475 

Opkøberkontrol 940 10.186.520 852 8.361.003 

Kontrol til søs 463 690.421 461 493.276 

Total 3.034 30.242.278 3817 38.875.754 

Tabel 6: Antal hygiejne kontrolbesøg med mængdeangivelse ved landing og opkøber, 2013 - 2014 

Der blev i Danmark i 2014 landet 300.796.164 kg fisk til konsum. Der betyder, at der blev hygiejnekontrolleret 

10,05 % af de landede mængder konsumfisk i 2014. 

Som led i NaturErhvervstyrelsens samlede kontrol til søs og ved landing til og med første omsætningsled, kontrol-

lerer NaturErhvervstyrelsen renhed om bord på de kontrollerede fartøjer og ved landingssituationen. Det kontrolle-

res endvidere, om fiskevarerne håndteres korrekt, og om hygiejne- og temperaturkravene er overholdt. Fiskeva-

rerne underkastes organoleptiske undersøgelser, og kontrollørerne vurderer på baggrund af disse, om fiskevarer-

ne er egnede til konsum eller ej. 

En af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer inden for kontrollen af fiskeriet med toskallede bløddyr er overvågning 

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

spektionsture fra såvel land som sø med det formål at sikre, at fartøjer ikke driver fiskeri i de lukkede områder. 

Derudover er der på fartøjer med tilladelse til fiskeri af blåmuslinger installeret et elektronisk overvågningssystem 

(Blackbox), der registrerer fartøjernes position hver 10. sekund, samt aktivitet på spil / fangstudstyr. Disse data 

indsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Der blev i 2014 ikke rejst sager vedr. fiskeri i et lukket område. 

I 2014 har NaturErhvervstyrelsen konstateret 26 ulovlige østersdepoter. Indholdet af depoterne er blevet genudsat 

af NaturErhvervstyrelsen. Da ”ejerne” af sådanne ulovlige depoter ikke er kendte af styrelsen, kan der ikke opret-

tes en sag på et fund af et depot. 

En anden af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer er at forhindre, at der ikke sker salg over kaj af laks med højt 

dioxinindhold fra østlige Østersø. I 2014 konstaterede NaturErhvervstyrelsen ingen overtrædelser af forbuddet 

mod omsætning af laks i østlige Østersø til konsum. 

Det er også en af NaturErhvervstyrelsens prioriteringer at forhindre fiskeri i områder, der er lukket pga. forurening. 

I den forbindelse blev der i 10 tilfælde i 2014 taget 38 fiskeredskaber i forvaring, men da ejerne af redskaberne er 

ukendte, blev der ikke rejst straffesager. 

I 2014 var der fire sager vedr. manglende isning, fire kassationer af fisk uegnet til menneskeføde, en sag om dårlig 

rensning af fisk, samt 14 påbud om rengøring på fartøjer / kasser / kurve. 

 

 

4.1.5 Mikrobiologi og Zoonoser 

 

Mikrobiologiske prøveprojekter 

Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter med det formål at genere-

re data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til brug for verifikation af handlingsplaner, 

iværksatte tiltag, virksomhedernes egenkontrol samt data til brug for at udpege og overvåge problemområder. 

Overordnet kan de mikrobiologiske undersøgelser og prøveprojekter inddeles i tre hovedgrupper: 

 Overvågning 

 kortlægning 

 kontrol og mistankeprøver. Sidstnævnte dækker prøveudtagning ved sygdomsudbrud, kundeklager eller 
mistanke om uhensigtsmæssig produktion i specifikke virksomheder. 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-fiskeri/aarsrapport/
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Der er på fødevareområdet i 2014 udtaget og undersøgt ca. 20.600 mikrobiologiske prøver – inkl. prøver til den 

såkaldte ”case-by- case” kontrol. Resultater fra de gennemførte mikrobiologiske prøveprojekter publiceres på Fø-

devarestyrelsens hjemmeside: Bakterier m.m. - kontrolresultater  

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

on Zoonosis samt i DANMAP publikationerne. 

 

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

casekontrollen) 

I 2014 er der i case-by-case projektet udtaget 348 partier udenlandsk kød og 291 partier dansk kød, som led i en 

intensiveret kontrol af dansk og udenlandsk svine- og fjerkrækød. Resultaterne for case-by-case projektet er af-

rapporteret i ”Rapport om kontrol i 2014 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk 

kød, Case-by-case-kontrollen”. 

Case-by-case-kontrollen er omfattende og har medført, at Fødevarestyrelsen i 2014 har afvist 17 partier af kød, 

der har været forurenet med salmonella og campylobacter i en sådan grad, at det ville være farligt for forbrugerne 

at spise. Derudover blev fem partier afvist på grund af overskridelse af salmonellakriteriet i fersk og tilberedt fjer-

krækød. 

Case-by-case-kontrollen for 2014 viser blandt andet, at andelen af partier med salmonella eller campylobacter er 

højere i det importerede fjerkrækød end i det danske. Samtidig er der sket en betydelig forbedring af det importe-

rede fjerkrækød for så vidt angår salmonella siden case-by-case kontrollen startede i 2007. Resultaterne viser der-

imod, at campylobacterforekomsten i de analyserede prøver er steget betydeligt. Dette skyldes en målretning af 

kontrollen fra starten af 2012 til alene at omfatte kølet kyllingekød, som er det mest ”campylobacter” belastede 

fjerkrækød, og ikke som hidtil også kalkunkød og frossent kyllingekød. I svinekød ligger andelen af partier med 

salmonella på samme niveau i dansk og importeret kød. 

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

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

 

Antibiotikaresistens 

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

antibiotikatyper, der betragtes som kritisk vigtige for behandling af mennesker, og specifikt fluorokinoloner og cefa-

losporiner er relevante under danske forhold. Resistensformerne MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus au-

reus) i svineproduktionen og ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamases) i slagtefjerkræproduktionen er særlige 

indsatsområder. For MRSA er der blevet vedtaget en handlingsplan. ESBL forekomsten i danske slagtekyllinger er 

faldet til under 9 % fra en forekomst på 44 % i 2011. Samtidig viser sammenligning mellem ESBL typer, at det ho-

vedsagligt er forskellige ESBL-typer man finder i dyr og mennesker i Danmark. 

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

myndigheder og forskningsinstitutioner på i fællesskab at forbedre viden og iværksætte relevante undersøgelser 

og tiltag. Samtidig følges udviklingen af resistente bakterier i husdyrproduktionen via prøveprojekter og fra 2014 

via en harmoniseret EU resistensovervågning, så der skabes et bedre datagrundlag for at kunne gribe ind overfor 

en uhensigtsmæssig resistensudvikling. Resultater af resistensovervågningen afrapporteres i den årlige DANMAP 

rapport, som kan læses her www.danmap.org   

 

Styrket indsats for salmonella og campylobacter 

Målet i salmonellahandlingsplanen for svin (SH5) er at nå en forekomst på max 1 % positive slagtekroppe i 2014 

og derefter at fastholde denne lave forekomst hvert år i resten af perioden. Forekomsten i 2014 var 1 %, og der-

med er målet nået. 

Arbejdet med de initiativer, som blev vedtaget i handlingsplanen for Salmonella Dublin i 2013 fortsatte i 2014. Må-

let er at sikre udryddelse af Salmonella Dublin. Initiativerne har bl.a. betydet, at Danmark er blevet opdelt i et høj- 

og et lavprævalent område, og at der er handelsrestriktioner mellem de to områder. Derudover er der krav om ak-

tiv bekæmpelse af bakterien i smittede besætninger. Der er i 2014 set et fald i antallet af besætninger, som har 

Salmonella Dublin. 

Der er i 2014 arbejdet videre med de initiativer, som blev vedtaget i handlingsplanen for campylobacter i 2013. 

Antallet af campylobacter-positive flokke overvåges, lige som forekomsten af campylobacter i kyllingekød overvå-

ges på slagterierne. Der er i 2014 set et fald i risikoen for at blive syg af at få campylobacter fra danskproduceret 

kyllingekød. Målene, som er fastsat i handlingsplanen, gælder frem til 2016, og er forlænget til 2017. 

 

4.2 Zoonoser 

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

overvågning som udføres i henhold til Zoonosedirektivet (2003/99/EF), fra den nationale overvågning og fra forsk-

ningsprojekter. Rapporten beskriver desuden i korte træk frekvens af overvågningen og kan ses ved nedenståen-

de link: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Mikrobiologi.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.danmap.org/Downloads/Reports.aspx
http://www.danmap.org/
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http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-

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

I 2014 var der 1.122 registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. samme niveau som de to foregående år, hvor 

der var 1.100 - 1200 tilfælde. Antallet af campylobactertilfælde var også det samme som i de foregående år med 

3.782 tilfælde i 2014. 

 

Resultatmål 

Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella skal i 2014 fastholdes på samme niveau 

som tidligere år. Antallet af sygdomstilfælde forårsaget af campylobacter skal falde i forhold til tidligere år.  

Der var 10 færre registrerede humane salmonellatilfælde i 2014 end i 2013. Dvs. det er gået bedre end forudsat i 

målsætningen. Antallet af humane campylobactertilfælde var på samme niveau som tidligere år, og dermed er må-

let om reduktion ikke opfyldt. 

 

4.2.1 Indsats overfor Listeria 

I 2014 indledtes et samarbejde med Statens Serum Institut og DTU om at fuldgenomtype listeriaisolater fra patien-

ter og offentlige prøver af fødevarer for at blive klogere på smittekilderne til sygdom fra denne bakterie. Fuld-

genomtypning giver forbedrede muligheder for at karakterisere og sammenligne bakteriefund og udpege mulige 

kilder til fødevarebårne sygdomsudbrud. Teknikken var i sommeren 2014 medvirkende årsag til, at et alvorligt 

sygdomsudbrud fra rullepølse blev opklaret, da den listeriatype, der blev fundet i patienterne, også var set i en 

dansk virksomhed.  

Som følge af det omfattende listeriaudbrud blev der iværksat en kritisk gennemgang af listeria indsatsen i Dan-

mark, hvor repræsentanter fra bl.a. fødevareerhverv og -brancher, eksperter fra forskningsinstitutioner i Danmark 

og fra udlandet samt Fødevarestyrelsen gennemgik og vurderede den eksisterende indsats og kom med anbefa-

linger til nye initiativer. Rapporten om ”Kritisk eftersyn af listeria-indsats” viste, at vi gør det rigtige i Danmark, men 

at indsatsen kan forbedres yderligere indenfor: 1) viden om listeria i fødevarekontrollen og virksomheder, 2) viden 

og information om listeria til risikogrupper, 3) viden om listeria til køkkener der laver mad til risikogrupper og 4) 

smitteopsporing og prøvetagning. Rapporten kan ses på følgende link: 

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/flf/bilag/167/1502567.pdf 

 

 
4.2.2 Kontrolkampagner 

Salmonella Dublin kampagne 

Der blev i foråret 2014 gennemført en kontrolkampagne som et led i indsatsen overfor Salmonella Dublin. Den 15. 

juli 2013 var en ny bekendtgørelse om bekæmpelse af Salmonella Dublin trådt i kraft, som betyder, at Danmark er 

opdelt i et højforekomstområde (Jylland) og et lavforekomstområde (Sjælland, Fyn og øerne), samt at der skal ske 

en aktiv smittebekæmpelse i alle positive besætninger. Formålet med kampagnen var at skabe fokus på Salmo-

nella Dublin sanering og nedbringe antallet af positive besætninger, samt at se på regelefterlevelse på området. 

Kontrolkampagnen blev gennemført i april, maj og juni måned 2014, og var rettet mod positive besætninger i høj-

forekomstområdet (Jylland). 

Der var fokus på at kontrollere handlingsplaner, og hvorvidt de var besætningsspecifikke og aktive.  

Kontrolkampagnen viste en god regelefterlevelse i de besætninger, der indgik i kontrollen. Frekvensen af sanktio-

ner givet under kampagnen var lav. Det indikerer, at der er fokus på sanering i positive besætninger. 

Ved kampagnens begyndelse var 8 % af alle mælkeleverende besætninger og 4,4 % af alle ikke-mælkeleverende 

positive. Der var en klar tendens til, at antallet af besætninger faldt gennem hele kampagneperioden og den 2. juli 

2014 var antallet af positive mælkeleverende besætninger på 6,2 % og antallet af positive ikke mælkeleverende 

besætninger var 3,8 %. Det tyder på at kontrolkampagnen har bidraget til et fokus og en højere regelefterlevelse, 

som har haft en god indvirkning på antallet af positive besætninger. 

 

Egenkontrol for Listeria monocytogenes i kødproduktvirksomheder 

Der blev i efteråret 2014 gennemført en kontrolkampagne overfor producenter af kødpålæg som led i indsatsen 

mod listeria og som følge af et stort listeriaudbrud i 2014, hvor årsagen var et kødpålægsprodukt. Fødevarestyrel-

sen offentliggjorde en redegørelse i august 2014, der dannede baggrund for kampagnen. Kampagnen blev udført 

som en målrettet indsats med fokus på styring af listeria, herunder fødevarevirksomhedernes egenkontrol- og hy-

giejneprocedurer i forhold til listeria og virksomhedernes styr på sporbarheden. Særligt vigtige områder i kampag-

nen var krydskontamination, rengøringsprocedurer og risikoanalyser. 

I alt blev 67 virksomheder kontrolleret, heraf fik 10 virksomheder én eller flere anmærkninger, svarende til at 6 ud 

af 7 virksomheder gik gennem kontrollen uden anmærkninger. Overordnet viste kampagnen således, at producen-

ter af kødpålæg generelt har god styring af listeria.  

Kampagnen formåede samtidig også at udpege mulige områder, hvor der kan ske en forbedring i virksomhederne 

og med fordel kan sættes ind. Udfordringerne for virksomhederne viste sig primært at være risikoanalysen, prøve-

http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2015/Annual%20Report%202014%20final.ashx?la=da
http://www.food.dtu.dk/english/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2015/Annual%20Report%202014%20final.ashx?la=da
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/flf/bilag/167/1502567.pdf
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tagning og vurdering af mulighed for vækst af listeria i produkterne, og det var primært de mindre virksomheder, 

der havde problemer.  

Resultaterne af kampagnen anvendes fremadrettet til de indsatser overfor listeria, der er vedtaget i Fødevareforlig 

III. 

 

 

4.2.3 Kødkontrol på slagterier 

Den danske kødkontrol har igennem de seneste fem år gennemgået en meget omfattende og målrettet forandring, 

hvilket har betydet store omkostningsreduktioner i Kødkontrollen.  

Siden 2008 har Kødkontrollen reduceret kontrolgebyret pr. slagteenhed på svineslagterierne fra kr. 16,61 til 10,27 

kr. i 2014, svarende til 41 % reduktion. På kreatur- og fjerkræslagterierne er kontrolgebyret reduceret med hen-

holdsvis 27 % og 60 %. Ændrede kontrolformer, mere effektiv reduktion i sygefraværet samt initiativer knyttet til en 

løbende modernisering og effektivisering af Kødkontrollen har bidraget til reduktionen. Udviklingen for de tre dyre-

arter kan ses i tabel 7. 

Faste priser, 
2008- niveau 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Reduktion 

2008 - 2014 

Små svineslag-
terier 

20,64 18,10 16,28 14,32 14,44 14,17 13,04 - 37 % 

Store svineslag-
terier 

16,46 14,56 12,39 10,74 10,91 10,07 9,62 -42 % 

Svineslagterier, 
total 

16,61 14,71 12,54 10,86 11,03 10,27 9,80 -41 % 

Kreaturslagteri-
er, total 

16,53 16,13 13,29 11,97 12,81 12,53 12,00 -27 % 

Fjerkræslagteri-
er, total 

3,23 2,81 2,08 1,66 1,58 1,29 1,29 -60 % 

Tabel 7: Udvikling i enhedsomkostninger 2008 – 2014, i faste 2008-priser. 

Kødkontrollen arbejder i tæt dialog med erhvervet på en modernisering af kødkontrollen, herunder at finde yderli-

gere effektiviserings- og besparelsespotentialer. Dette skal ske uden at kompromittere fødevaresikkerheden, som 

er afgørende for forbrugernes tryghed, ligesom den har betydning for markedsadgangen på såvel hjemme- som 

eksportmarkeder som USA, Kina, Rusland m.fl.  

Fødevarestyrelsen har i dialog med erhvervet gennemført en konsulentundersøgelse på de store og mellemstore 

(USA autoriserede) svineslagterier i perioden fra december 2013 til marts 2014. Konsulentundersøgelsen indehol-

der en benchmark analyse med identifikation af best practice. En delkonklusion i konsulentundersøgelsen er, at en 

væsentlig del af det identificerede potentiale for yderligere besparelser forudsætter investeringer fra virksomhe-

derne. Rapporten opstiller ti forbedringsinitiativer. Kødkontrollen har i 2014 påbegyndt proces med konkretisering 

af de enkelte initiativer.   

Som led i regeringen Vækstpakke og Vækstplan for Fødevarer har Fødevarestyrelsen fået gennemført en kompa-

rativ analyse (”nabotjek”) af kødkontrollen i Danmark, Storbritannien, Nederlandene og Niedersachsen i Tyskland. 

Analysen blev gennemført af PA Consulting Group i perioden august til november 2014. Formålet med nabotjekket 

er at give inspiration til yderligere muligheder for byrdelettelser og forenklinger af den danske kødkontrol, inden for 

rammerne af EU regler og krav fra eksportmarkederne. Rapporten viser, at Danmark har en mere ambitiøs tilgang 

til implementering af de fælles EU-regler end Holland og England. Det vurderes samtidig i rapporten, at det høje 

niveau er med til at give danske virksomheder lettere adgang til krævende eksportmarkeder som eksempelvis 

USA, Kina og Rusland. Rapporten indeholder 8 forslag til, hvordan Danmark kan bruge inspirationen fra EU-

naboerne til at videreudvikle og effektivisere kødkontrollen på store svineslagterier. 

Kødkontrollen og repræsentanter fra kreaturbranchen afholdt i efteråret 2014 en workshop om prioriterede indsat-

ser på kreaturslagterierne mhp. effektivisering. Workshoppen havde endvidere til formål at give en status på op-

følgningen på de virksomhedsgennemgange, som Kødkontrollen og branchen gennemførte i efteråret 2013 på 

kreaturslagterierne og de små svineslagterier med henblik på at identificere mulige besparelsespotentialer.  

Kødkontrollen har i 2014 gennemført et servicetjek af den økonomiske styringsmodel med henblik på at sikre en 

tidssvarende og effektiv økonomistyring. Analysen blev gennemført af PriceWaterhouseCoopers, der har udarbej-

det en rapport, der belyser Kødkontrollens økonomiske styringsmodel og giver forslag til forbedringer heraf. Kød-

kontrollen vil i forbindelse med budget 2015 implementere en række af anbefalingerne.   
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4.2.4 Kemiske forureninger 

 

4.2.4.1 Kemiske forureninger i fødevarer 

Mykotoksiner 

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

i 2014 to særlige prøveprojekter med henholdsvis ochratoksin A og patulin. 

Ochratoksin A blev analyseret i græskarkerner, kaffe og rosiner, hvor kaffe var hovedprøvetypen. Her blev der i 27 

prøver ikke fundet nogen overskridelser i kaffe og rosiner. 

 Patulin blev analyseret i 41 prøver æblejuice og æbleprodukter mv.  Der blev fundet lavt indhold af patulin og in-

gen overskridelser af grænseværdierne. 

 

Metaller 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tungmetaller.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne

=Kontrolresultater&  

Kontrollen omfattede et prøveprojekt om metaller i tang. Der blev i alt taget 58 prøver. Det var særligt højt indhold 

af jod i visse af produkterne.  

 

Procesforureninger 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indga

ng=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&   

Der blev analyseret for furan, akrylamid og PAH.  

Projektet om furan i fødevarer omfattede 58 prøver. Heraf var 2 kaffebønne prøver, 1 soya prøve og 1 færdigret 

prøve over den gældende aktionsværdi.  

I projektet omkring akrylamid blev der taget i alt 100 prøver. En sammenligning med tidligere års resultater viser, 

at akrylamidindholdet over tid er stigende for så vidt angår instant kaffe og pommes frites, mens at det er faldende 

i kiks, knækbrød og kartoffelchips. 

PAH projektet omfattede i alt 107 prøver. Analyseresultaterne viste overskridelse af grænseværdier i 7 prøver te, 2 

prøver kosttilskud og 1 prøve røget paprika. Det vurderedes, at der generelt var tale om en lav grad af sundheds-

mæssig bekymring.  

 

Organiske miljøforureninger 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indga

ng=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater& 

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

dende grænseværdier.  

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

sætninger. I 4 prøver blev grænseværdien for dioxin overskredet. Langt de fleste æg, der forhandles i Danmark, 

overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra 

udegående høns hverken økologiske eller konventionelle. 

I projektet om perchlorat blev der analyseret 21 prøver fordelt på ni forskellige matricer. I to af prøverne blev der 

fundet perchlorat, men ingen af dem overskred aktionsgrænserne.  

I et projekt om ftalatmetabolitter blev der taget 58 prøver. En prøve indeholdte en slags ftalatmetabolit, men under 

grænseværdien. Ftalatmetabolitter i kødprodukter vurderes derfor ikke at udgøre et problem. 

 

Naturlige toksiner 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.a

spx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&  

I 2014 blev der analyseret 5 prøver dansk rapsolie og 11 prøver sennep. Ingen af resultaterne overskred grænse-

værdierne.  

Der blev analyseret 13 prøver birkes for indhold af morfinalkaloiderne, morfin og codein. I 3 ud af 8 prøver af blå 

birkes blev der fundet indhold af morfin over den vejledende grænseværdi. I alle 5 prøver af hvid birkes blev fundet 

lavere indhold af morfin end den vejledende aktionsgrænse for morfin. 

 

Fødevarekontaktmaterialer: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstand

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

Kontrollen omfattede prøveprojekter om migration af nitrosaminer fra gummi, bisphenol A i metalemballage, 

bisphenol A og metaller i færdigpakkede importerede fødevarer, BHA og BHT i plast og to kampagner om dels 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tungmetaller.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tungmetaller.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Naturlige_giftstoffer_i_foedevarer_Kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&%20
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Afsmitning%20fra%20materialer%20og%20genstande%20-%20kontrolresultater.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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køkkengrej og dels ftalater i blød PVC plast.  

I projektet om migration af nitrosaminer blev 21 forskellige fødevarekontaktmaterialer af gummi udtaget til analyse. 

Der blev fundet indhold af nitrosaminer i 43 % af prøverne, men ingen af prøverne afgav nitrosaminer i målbare 

mængder i migrationstesten. 

I den fællesnordiske kampagne om ftalater blev der udtaget fem prøver af blød PVC plast i Danmark ud af i alt 19 

nordiske prøver. 32 % af prøverne, herunder to danske, viste overskridelser af grænserne for maksimalindhold i 

plastmaterialet eller for migration til fødevaresimulatorer. Det er vigtigt at bemærke, at udvælgelsen af produkter til 

prøveudtagningen har været målrettet prøvetyper, hvor der var størst risiko for at finde en overtrædelse af regler-

ne. Problemerne blev konstateret især inden for kategorierne transportbånd, fødevareslanger og engangshand-

sker.  

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

 

Pesticidrester 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.a

spx  

Resultaterne af pesticidkontrollen offentliggøres kvartalsvist og årligt i samlede rapporter, der findes på ovenstå-

ende side. Desuden indberettes alle pesticidresultater årligt til EFSA. 

 

Kontrollen omfattede i 2014 i alt 2510 prøver analyseret for indhold af pesticidrester. Prøverne var fordelt på ca. 

200 forskellige typer fødevarer. I den almindelige stikprøvekontrol blev der udtaget 796 prøver af frugt (konventio-

nelt), 727 prøver af grøntsager (konventionelt), 225 prøver af cerealier (konventionelt), 119 prøver af økologisk 

frugt og grøntsager, 53 prøver af økologiske cerealier, 7 prøver af babymad (inkl. økologisk), 151 prøver af forar-

bejdede fødevarer (vin, olivenolie, tørret frugt, juice, frugt på dåse, cornflakes, morgenmadscerealier og pasta inkl. 

økologisk) og 242 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk inkl. økologisk), 128 prøver i projektet om 

national mistankekontrol og 62 prøver udtaget som skærpet importkontrol (EU koordineret mistankekontrol, for-

ordning 669/2009).  

 

I stikprøvekontrollen blev der fundet 13 prøver af frugt, 10 prøver af grøntsager og 3 prøver af cerealier med pesti-

cidrester over maksimalgrænseværdien svarende til henholdsvis 1,6 %, 1,4 % og 1,3 % af alle prøver af konventi-

onelt dyrket frugt, grøntsager og cerealier. Heraf indeholdt 17 prøver signifikante overskridelser (9 prøver af frugt, 

7 prøver af grøntsager, 1 prøve cerealie).  

Der blev fundet pesticidrester i 68 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og 41 % af alle prøver af konventi-

onelt dyrket grøntsager. Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 98,5 % af de undersøgte stik-

prøver af konventionel dyrket ikke forarbejdet frugt, grøntsager og korn. Der blev, som i de foregående år, oftere 

fundet pesticidrester i frugt end i grøntsager. Ligeledes blev der generelt oftere fundet pesticidrester i udenlandsk 

produceret frugt og grøntsager end i dansk produceret frugt og grøntsager. Der blev ikke fundet pesticidrester i 

babymad eller i animalske produkter.  

 

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

andelen af prøver med pesticidrester svingende fra år til år. Resultaterne fra de sidste fem år tyder på et nogen-

lunde stabilt niveau for de seks afgrøder. Der ses udsving mellem de enkelte år, men der er ikke grundlag for at 

konkludere markante tendenser i udviklingen. 

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

prøver fra andre EU-lande sammenlignet med prøver fra Danmark. Det er vurderet, at fundene i prøver med flere 

pesticidrester i samme prøve ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder.  

 

Alle fundne overskridelser af maksimalgrænseværdien er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis 

(ARfD) og det accceptable daglige indtag (ADI). På denne baggrund blev 2 prøver, som blev udtaget som stikprø-

ver, vurderet at være sundhedsmæssigt uacceptable for forbrugeren. Produkterne, som var gulerødder fra Albani-

en og tørret majs fra Argentina, blev trukket tilbage fra markedet.  

 

Der blev udtaget 179 prøver af økologiske fødevarer. I 5 prøver af udenlandsk oprindelse svarende til 2,8 %,  blev 

der påvist pesticider. For én af prøverne blev det vurderet, at indholdet stammede fra en tilsigtet anvendelse, og 

der var dermed sket en overtrædelse af økologireglerne. 

 

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

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

terne blev trukket tilbage fra markedet, og der blev udsendt en Rapid alert.  

 

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

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrol%20af%20pesticidrester%20i%20fødevarer.aspx
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det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at indtag af frugt 

og grøntsager har en sundhedsfremmende effekt. 

 

 

4.2.4.2  Pesticidanvendelse 

NaturErhvervstyrelsen varetager kontrollen hos primærproducenter med opbevaring, besiddelse og anvendelse af 

pesticider, samt kontrollen af vaske- og påfyldningspladser og med overholdelse af uddannelseskrav ved er-

hvervsmæssig udbringning. Kontrollen benævnes samlet den én-strengede pesticidkontrol. Miljøstyrelsen er res-

sortmyndighed på området. 

 

Resultater og analyser af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2014 gennemført 664 pesticidkontroller, hvoraf de 488 kontroller blev gennemført som en del 

af NaturErhvervstyrelsens fælles kontrol af krydsoverensstemmelse. De resterende 176 kontroller blev gennemført 

på baggrund af risikovurdering af særlige afgrødetyper og brancher, konkrete henvendelser fra andre myndighe-

der eller private borgere, samt var tilfældigt udvalgte. 

NaturErhvervstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2014 i alt 264 overtrædelser, fordelt på 188 jordbrugere. Forde-

lingen af overtrædelserne for perioden 2007-2014 kan ses i tabel 8. 

Antallet af fundne overtrædelser i forhold til kontroller er steget fra ca. 38 % i 2013 til 39 % i kontrolåret 2014. Det-

te er inklusiv et nyt kontrolområde vedrørende besiddelse og/eller anvendelse af muldvarpe og/eller mosegrisegift. 

Blandt de 176 ”rene” pesticid kontroller, er der konstateret overtrædelser på 41 % af kontrollerne, hvilket er bety-

deligt større end hos de øvrige kontrollerede jordbrugere. Til sammenligning ligger fejlprocenten på pesticidområ-

det blandt de 489 KO-kontroller på 23 %. 

De fleste overtrædelser knytter sig til kontrollen af vaskeplads, samt besiddelse af tidligere godkendte plantebe-

skyttelsesmidler. Antallet af overtrædelser vedrørende vaskeplads er faldet fra 75 i 2013 til 50 i 2014, som er næ-

sten samme antal overtrædelser som i 2012. Det forventes, at antallet af overtrædelser på sigt vil stabilisere sig på 

dette område, idet der er tale om et forholdsvis nyt kontrolområde, som erhvervet skal have tid til at omstille sig til.  

Antallet af overtrædelser vedrørende besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler har varieret fra år til år, og er 

steget en smule fra 2013 til 2014.  

 

Kontrollen med besiddelse af tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler samt vaskeplads er omfattet af de nati-

onale regler på området, men ikke af reglerne vedrørende krydsoverensstemmelse. Dog kan en overtrædelse af 

vaskeplads/udstyr til sprøjten i nogle tilfælde udløse krydsoverensstemmelse, hvis jordbruger har søgt særlige mil-

jøtilsagn. 

Overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne er i langt de fleste tilfælde knyttet til regelsættet om udarbejdel-

se af sprøjtejournaler, ulovlig anvendelse samt vaskepladsreglerne (anvendelse af kontraventil og vandur ved op-

blanding af plantebeskyttelsesmidler ved tappestedet). 

 

Kontrolår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal kontrolbesøg 708 690 687 649 649 660 686 664 
Overtrædelse vedr. besiddelse 
af tidl. godkendte midler 

56 36 63 41 27 63 117 122 

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

3 4 8 2 0 4 13 12 

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

3 2 3 0 2 2 9 11 

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

12 19 11 16 12 6 19 20 

Overtrædelse vedr. vaskeplads - - - 44 72 57 75 50 
Overtrædelse vedr. uddannel-
seskrav (certifikater og beviser) 

- - - 4 17 12 8 18 

Overtrædelse vedr. besiddel-
se/anvendelse af muldvarpe- 
og/eller mosegrisegift 

- - - - - - - 2 

Overtrædelser i alt 90 71 114 118 142 160 262 264 

Tabel 8: Oversigt over fundne overtrædelser ved NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol. 
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Figur 1: Overtrædelser for årene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 konstateret ved NaturErhvervstyrelsens pesticidkontrol 

 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

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

en risiko af sundhedsmæssig eller miljømæssig karakter. Det samme gør sig gældende for reglerne om uddannel-

seskrav samt vaskeplads.  

 

Årsager til overtrædelserne 

Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der relaterer til besiddelse af tidligere godkendte mid-

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

plantebeskyttelsesmidler. Derved får jordbrugeren ikke afleveret ulovlige midler til destruktion, inden forbud imod 

besiddelse træder i kraft. Opbevaringsforhold for plantebeskyttelsesmidler er generelt af høj standard. Reglerne 

vedrørende vask og påfyldning af plantebeskyttelsesmidler er et forholdsvis nyt regelsæt, som erhvervet endnu 

ikke er fuldt ud opmærksom på. 

 

Aktioner for at sikre effektivitet 

Ud over de 489 kontroller, der i kontrolåret 2014 blev udvalgt til samtidig krydsoverensstemmelseskontrol, udtager 

NaturErhvervstyrelsen virksomheder til pesticidkontrol ud fra en risikovurdering for at sikre effektiviteten i den én-

strengede pesticidkontrol.  

NaturErhvervstyrelsen har i den forbindelse samtidig præciseret, hvorledes kontrolmedarbejdere skal forholde sig 

og underrette Center for Kontrol, hvis de bliver opmærksomme på ulovlige forhold vedrørende besiddelse, anven-

delse og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. 

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

import af pesticider. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet og forsøges hele tiden målrettet og optimeret. Sam-

tidig fortsætter samarbejdet med Fødevarestyrelsen omkring fund af pesticider i dansk frugt og grønt. 

NaturErhvervstyrelsen har i 2014 brugt data fra Sprøjtejournalindberetningen (SJI) til udpegning af størsteparten af 

de 176 pesticidkontroller, der ikke var en del af krydsoverensstemmelseskontrollen. Der blev taget udgangspunkt i 

indberettede oplysninger i SJI om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der efterfølgende er blevet forbud mod 

at besidde og anvende. Den betydeligt større fejlprocent, der er fundet blandt de 176 ’rene’ pesticidkontroller i for-

hold til de øvrige kontrollerede jordbrugere indikerer, at risikobetonet udpegning og fokus på kampagnekontroller 

virker. 

 

Målopfyldelse 

Samlet set skulle der i 2014 gennemføres 670 kontrolbesøg under den én-strengede pesticidkontrol. Målet er tæt 

på opfyldt med et samlet antal besøg på 664. 
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Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

Som led i arbejdet med en forbedret statistik over forbruget af plantebeskyttelsesmidler som følge af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler 1185/2009, blev det fra 2011 lovplig-

tigt årligt at indberette oplysninger elektronisk fra den sprøjtejournal, som erhvervet i dag (med få undtagelser) er 

forpligtet til at udarbejde, ajourføre og opbevare. 

Den første indberetning skete for forbruget i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011, med frist for indberetning den 

31. marts 2012. 

I forbindelse med Fødevareministeriets arbejde med at lette de administrative byrder for jordbruget, er der fra og 

med 2011 etableret en elektronisk sprøjtejournal, som jordbrugeren frivilligt kan benytte – baseret på jordbruge-

rens egne oplysninger om forbruget. Ved brugen af dette system bliver det væsentligt lettere for jordbrugeren at 

indberette det samlede forbrug af plantebeskyttelsesmidler elektronisk. 

 

4.2.5 Tilsætningsstoffer 

I 2014 blev der gennemført 11 prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer (der blev udført analyser på 

cirka 1000 prøver) og to prøveprojekter om aromaer (i alt 85 prøver). Se rapporterne på websiden 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang=Kontrol&I

ndgangsemne=Kontrolresultater& 

 

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

overskridelser af grænseværdierne og deklarationsfejl. Kontrollen vil derfor fortsætte på samme måde, som den 

har gjort de seneste år. Produktkategorien og typen af tilsætningsstoffer, der analyseres for, vil variere fra år til år. 

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

 

I projektet om aromaer, blev der analyseret for kumarin i bagværk og hydrogencyanid i marcipan. Begge stoffer er 

naturlige men uønskede aromastoffer i hhv. kanel og bitre mandler. Der blev ikke fundet nogen overskridelser af 

grænseværdierne.  

 

Derudover har der været kørt en kontrolkampagne i 52 virksomheder om tilsætning af nitrit ved lagesaltning af 

kødprodukter hos detailslagtere, hvor der blev udtaget 52 prøver til analyse for nitrit. Kampagnen viste overskri-

delser af grænseværdien for nitrit i 18 ud af 52 prøver. Fødevarestyrelsen er i tæt dialog med de relevante bran-

cheorganisationer, har vejledt de pågældende virksomheder konkret om reglerne og følger op med en ny kam-

pagne i 2016. 

 

4.2.6 Kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring 

 

Kontrolkampagne om fødevarer til særlige medicinske formål 

Fødevarestyelsen gennemførte en kontrolkampagne med kontrol af virksomheder, der er ansvarlige for 

fødevarer til særlige medicinske formål. Der blev set på dokumentation for produkternes egnethed til 
det ernæringsmæssige behov produkterne markedsføres med og for udvalgte næringsstoffer blev det 

kontrolleret om produkterne reelle indhold svarede til det, der fremgik af mærkningen.  

 

Der blev i alt udført 12 kontroller, og for kontrolemnet tilsatte næringsstoffer optrådte der overtrædel-
ser i 2 ud af de 12 virksomheder. Ved efterfølgende kontrolbesøg kunne de pågældende virksomheder 
fremvise tilstrækkelig dokumentation. For kontrolemnet egnethed blev fundet en overtrædelse i 1 ud 

af de 12 virksomheder, men produktet er ikke vurderet at være sundhedsskadeligt.    

 

Udgangspunktet for denne kampagne har været at kontrollere de virksomheder, der traditionelt mar-
kedsfører fødevarer til særlige medicinske formål. Kampagnen har været målrettet et mindre antal 

produkter. Resultaterne viser at der, som forventet, er en høj regelefterlevelse, men at der er plads til 
forbedring. 

 

 

4.2.7 Mærkning generelt 

 

Mærkning Generelt  

Kontrolkampagne om mærkning og håndtering af kød 

I forsommeren blev der gennemført en kontrolkampagne om mærkning og håndtering af kød. Se slutrapporten via 

dette link: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Tilsætningsstoffer_aromaer.aspx?Indgang
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Resultater fra kontrolkampagne om mærkning og håndtering af kød 

 

Kontrolkampagnen fulgte op på tidligere kampagner gennemført i 2011 og 2013. Fokusområderne i den gennem-

førte kontrolkampagne i 2014 var: 

 Sporbarhed generelt, samt reglerne om sporbarhed for animalske fødevarer jf. forordning 931/2011, samt 

vejledningen. 

 Obligatorisk mærkning af oksekød – herunder kalvekød. 

 Fedtindhold i hakket svinekød. 

 Dyreart (udeklareret hestekød) i færdigret og hakket kød med oksekød. 

 Vejledning om ”sidste anvendelse” og ”mindst holdbar til/bedst før”, jf. regler i mærkningsforordningen 

1169/2011 gældende fra 13. december 2014. 

 Vejledning om at fedtindhold og mærkning af hakket kød, skal stemme overens. 

Formålet med kampagnen var at opnå bedre regelefterlevelse, så forbrugeren ikke vildledes, og der sikres ens 

konkurrence. Endvidere var formålet at holde fokus på området, samt at kontrollere og vejlede virksomheder. 

Kontrolkampagnen i 2014 viser samlet set en lille forbedring i forhold til 2013. Kontrolkampagnen omfattede kon-

trol i 357 virksomheder fordelt på tilsyn i 316 slagterforretninger/slagterafdelinger og 41 engros kødvirksomheder. 

 

Sporbarhed er kontrolleret i 307 detailvirksomheder – heraf var der ingen bemærkninger i 95 %. Ved 41 tilsyn i 

engrosvirksomheder var 95 % uden bemærkninger. Der er således blevet sanktioneret i 5 % af både engros- og 

detailvirksomhed, hvilket er lidt højere end i 2013. I forbindelse med kontrol af sporbarhed er der vejledt om reg-

lerne beskrevet i gennemførelsesforordning til sporbarhed for animalske fødevarer.  

 

Obligatorisk oksekødsmærkning er kontrolleret i 342 virksomheder fordelt på tilsyn i 306 detailvirksomheder, heraf 

fik 93 af detailvirksomhederne ingen bemærkninger, og ved kontrolbesøg i 36 engrosvirksomheder, hvor 95 % fik 

ingen bemærkninger. Der ses dermed forbedringer ved obligatorisk oksekødsmærkning kontrolleret i engrosvirk-

somheder, idet der i 2014 blev sanktioner i 5 % af tilsyn, mod 9 % i 2013. I detailvirksomheder ses der dog ikke 

nogen forbedring i forhold til 2013. 

Fedt i hakket svinekød er analyseret i 94 prøver, hvoraf der ingen bemærkninger var i 89 % af prøverne. I prøver 

med afvigelser i forhold til deklareret indhold af fedt, er der i 2014 konstateret et fald i sanktioner i forhold til 2013. 

Der blev påvist et lavere fedtindhold end deklareret i 7 % af prøverne, mod 11 % i 2013, og i 3 % af prøverne i 

2014 var fedtindholdet højere end deklareret, mod 5 % af prøverne i 2013. 

Der er desuden kontrolleret for udeklareret hestekød i hakket oksekød, kødprodukter og færdigret, hvor køddelen 

primært består af oksekød. Der er udtaget 53 prøver, og der er ikke fundet hestekød eller spor af hestekød i nogen 

af prøverne. Resultater i forhold til dette indgår i EU's screeningsprojekt. 

 

Kontrolkampagne om vildledning 

I sensommeren i 2014 blev der gennemført en kontrolkampagne om vildledning. Se resultatet af kampagnen her: 

Resultater fra kontrolkampagne om vildledning  

Baggrunden for kampagnen var, at det er vigtigt, at forbrugerne kan regne med det, der oplyses i mærkningen på 

fødevarer og i forbindelse med markedsføringen i det hele taget, så de ikke vildledes. Desuden skal virksomhe-

derne have lige konkurrencevilkår.   

Der blev på kontrolbesøg konstateret, at der anprises med: hjemmelavet, gammeldags, frisk mv. uden at der altid 

er belæg herfor, men det var ikke nødvendigvis bevidst snyd. Der var derfor også formidling af viden til virksomhe-

derne under denne kampagne i form af øget vejledning om reglerne. Løbende fokus på vildledning har også præ-

ventiv effekt, som er med til at sikre forbrugerne mod vildledning/snyd. 

 

Ved kampagnen blev der foretaget kontrolbesøg i mange typer virksomheder, og der blev således set på vildled-

ning over en bred kam. Der blev udført 366 kontrolbesøg i perioden juli til og med september. Metoden var kontrol 

af mærkning og markedsføring/anprisning ved dokumentgennemgang – fakturaer og lignende, dvs. at virksomhe-

derne fx blev bedt om at fremvise dokumentation for indkøb af fødevarer, som blev anprist. Regelefterlevelsen var 

generelt god i de virksomheder, som var med i denne kampagne. 

Der har tidligere været udført kampagner om markedsføring og vildledning, blandt andet i restauranter, og disse 

kampagner har vist en relativ høj regelefterlevelse. I denne kampagne var der langt flere brancher med end i de 

tidligere kampagner. Kampagnens resultater er opgjort ud fra anvendelsen af markedsføring/anprisninger. Hvor 

der i de tidligere kampagner har været givet kontrolresultatet ingen anmærkninger i virksomheder, som ikke anpri-

ste deres fødevarer, blev disse talt fra i denne kampagne. Selvom regelefterlevelsen i denne kampagne blev op-

gjort ud fra et mindre antal kontrolbesøg end det totale antal, var regelefterlevelsen alligevel høj, nemlig 94 %.  

Vildledning vil altid være et emne, der kan debatteres, da det er en individuel vurdering. Hvad der er vildledende i 

reglernes forstand er derimod en vurdering, der beror på, hvad en gennemsnitsforbruger anser for vildledende.  

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Kontrolresultater/2014/Ekstern%20slutrapprt%20mærkning%20og%20håndtering%20af%20kød%20j%20nr%20%202010-20-793-00088-3.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20fødevarer/2014/Slutrapport%20Markedsføringskampagnen%20Er%20fetaen%20fra%20Grækenland.pdf
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Deltagelse i kampagnen operation Opson III 

Kampagnen blev gennemført ultimo 2013 – primo 2014. Resultatet fra kampagnen kan ses her: Slutrapport Opson 

III 

 

Danmark deltog for tredje gang i operation Opson, som er en international aktion koordineret af Interpol og Euro-

pol, hvor der er fokus på falske og underlødige fødevarer, som er et stigende problem i Europa, og kan udgøre en 

sundhedsmæssig risiko for forbrugerne og i værste fald have fatale følger.  

Formålet med Danmarks deltagelse i Operation Opson III var at kontrollere udbredelsen af forfalskede og under-

lødige fødevarer i Danmark og at medvirke til, at området opprioriteres, så handelen med forfalskede og underlø-

dige fødevarer nedbringes. Endvidere var det et formål at forbedre samarbejdet mellem myndigheder i og udenfor 

Danmarks grænser, da handlen med forfalskede og underlødige fødevarer vurderes ofte at have et internationalt 

islæt. 

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

mærkestyrelsen. Tilsynene blev gennemført af Fødevarerejseholdet og udført i detailhandlen, hos engrosvirksom-

heder og hos producenter. Aktionens fokusområder i Danmark var fisk (tun og torskerogn), olivenolie, honning, 

suppeterninger og æg. 

Der blev udtaget 54 prøver af henholdsvis olivenolie, torskerogn og honning. I to tilfælde var der problemer med 

indholdet af dåser med torskerogn, der viste sig at indeholde andre fiskearter end den, der var angivet i varedekla-

rationen. Her faldt mistanken på svindel i udlandet, og der blev derfor ikke sanktioneret mod de pågældende virk-

somheder i den forbindelse. Dog modtog den ene virksomhed et påbud om at informere sine kunder om indholdet 

af andre arter. Da de berørte virksomheder havde modtaget deres råvarer fra Island, blev de islandske myndighe-

der orienteret om sagerne. 

Der viste sig ikke at være problemer med de kontrollerede prøver af olivenolie, tun og honning. 

18 butikker fik kontrolleret deres æg og suppeterninger. Der blev givet fem indskærpelser for manglende sporbar-

hed på suppeterninger og en indskærpelse for ustemplede æg. Fire butikker fik påbud om at destruere deres sup-

peterninger og én fik forbud mod salg. To andre butikker fik påbud om at destruere terninger på grund af over-

skreden holdbarhed. Der blev hos to butikker fundet forfalskede suppeterninger. Rettighedshaver bekræftede, at 

der var tale om forfalskninger. Terningerne blev sporet til Hamburg, og de tyske myndigheder blev orienteret. 

Kampagnens resultater giver ikke umiddelbart indtryk af, at der er store problemer med forfalskninger og underlø-

dige fødevarer i Danmark, og det vurderes også generelt, at regelefterlevelsen herhjemme er høj. Alligevel er det 

muligt under en forholdsvis beskeden kontrolkampagne at finde både forfalskede og underlødige fødevarer på det 

danske marked, og det er formentlig udtryk for, at der findes flere forfalskede og underlødige fødevarer på marke-

det, hvilket bekræfter aktionens – og også fremtidige aktioners – berettigelse. 

Danmark har også deltaget i Operation Opson IV, som blev gennemført ultimo 2014-primo 2015. Resultaterne af 

Operation Opson IV vil fremgå af årsrapporten for 2015. Danmark deltager desuden også i Operation Opson V, 

som vil blive gennemført ultimo 2015-primo 2016. 

 

 

Ernærings- og sundhedsanprisninger 

Kontrolkampagne om ernærings- og sundhedsanprisninger 

Fødevarestyrelsen kontrollerede i 2014 spisesteders anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger samt 

sygdomsanprisninger. Kontrollen blev udført som kontrol af markedsføring på virksomhedens hjemmeside og ef-

terfølgende kontrolbesøg, hvor menukort og øvrig markedsføring, fx mærkning og diverse skilte, blev kontrolleret.  

 

Der blev udført 193 kontroller i detailbutikker (primært restauranter) og 12 kontroller i kædehovedkontorer. Der 

blev efter kontrollen i hovedkontoret kørt kontrol i en eller to af kædens restauranter.  

Der blev konstateret overtrædelser i to af hovedkontorene. Den efterfølgende kontrol i hovedkontorernes kædere-

stauranter gav ikke anledning til sanktioner. 

Ved kontrollen i detailbutikker blev der konstateret i alt 27 overtrædelser blandt de 73 virksomheder, der anvendte 

en eller flere anprisninger. Fordelingen af overtrædelser vises i nedenstående tabel.  

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20fødevarer/2014/Slutrapport_OpsonIII_17092014.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20fødevarer/2014/Slutrapport_OpsonIII_17092014.pdf
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Udover de ovennævnte sanktioner i tabellen, blev der for de virksomheder der anvendte ernærings- eller sund-

hedsanprisninger konstateret overtrædelser, som blev vurderet som værende under bagatelgrænsen, og hvor 

virksomheden blev vejledt om reglerne, men ikke sanktioneret. 

 

Kampagnen viser samlet set at virksomhederne har svært ved at overholde reglerne på området, især reglerne 

vedr. anvendelse af sundhedsanprisninger. Et begrænset antal virksomheder anvendte sundhedsanprisninger, 

men regelefterlevelsen var her relativt lav, idet knap halvdelen ikke var anvendt korrekt. Virksomhederne har fået 

meget vejledning om reglerne i forbindelse med kampagnen.  

 

Der anvendes flest ernæringsanprisninger i restauranterne, knap en tredjedel af de udvalgte restauranter anvend-

te ernæringsanprisninger, og i 80 % af tilfældene var de anvendt i henholdt til reglerne.  

 

 

4.2.8 Fødevarer med beskyttede betegnelser 

Danmark fik den 14. marts 2014 det 6. danske beskyttede geografisk betegnelse (BGB) produkt, Lammefjordskar-

tofler. 

Der er ikke foretaget en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen af BGB produkter, men der er 

fulgt op efter de generelle principper. 

 

 

4.2.9 Økologimærkningsordningen 

4.2.9.1 Økologi i primærsektoren 

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

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

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

Administration af økologikontrollen sker centralt i NaturErhvervstyrelsen, mens selve kontrollen gennemføres de-

centralt af NaturErhvervstyrelsens kontrollører i lokalafdelingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  

 

Udført økologikontrol i 2014 

Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2014 omfatter perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Se tallene for 

økologikontrollen i denne rapports bilag 1. 

 

Årlig kontrol  

NaturErhvervstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter med salg af økologiske pro-

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

I kontrolåret 2014 blev der gennemført årlig kontrol på 2.593 økologiske bedrifter (heraf 130 nyansøgere) og 117 

økologiske forsyningsvirksomheder (heraf 18 nyansøgere).  

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

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

malkekvægsbesætninger og frugt og grøntproduktion. I vinterhalvåret er der bl.a. fokus på staldforhold, dyrevel-

færd og forhold for udegående dyr.  

 

Stikprøvekontrol  

Ud over de årlige kontroller udfører NaturErhvervstyrelsen risikobaserede stikprøvekontroller.  

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

bende økologer til stikprøvekontrol, på bedrifter hvor NaturErhvervstyrelsen tidligere har konstateret overtrædelser 

eller der foretages tema-baserede stikprøvekontroller. Der udføres også stikprøvekontroller efter anmeldelser, for 

eksempel for mulige overtrædelser af reglerne for hold af økologiske husdyr.  
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Der blev i 2014 gennemført i alt 157 stikprøvekontroller på bedrifter. Der var særlig fokus på afgræsning, dyrevel-

færd, planteavl og på bedrifter på overgangsordning vedrørende staldforhold.  

På virksomhedsområdet indgår det i kontrolplanlægningen og i risikovurderingen, om forsyningsvirksomheden bå-

de har konventionel og økologisk produktion. Der udvælges hvert år virksomheder til stikprøvekontrol. Stikprøve-

kontrollen foretages, når virksomhedens økologiske produktion foretages. Desuden gennemføres et antal import-

kontroller på økologiske forsyningsvirksomheder. Afhængig af afgrødernes oprindelsesland udtages der risikoba-

serede stikprøver for indhold af GMO.  

Der blev i 2014 udført fem stikprøvekontroller på forsyningsvirksomheder. Derudover blev der udtaget 35 prøver i 

forbindelse med import af produkter eller afgrøder samt 10 yderligere prøver på forsyningsvirksomheder.  

 

Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2014 

Der blev ved kontrol af økologiske bedrifter konstateret 441 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 272 bedrif-

ter. Det svarer til, at der er fundet overtrædelser hos ca. 11 % af de kontrollerede bedrifter. Overtrædelserne på 

økologiområdet for jordbrug vedrører mange forskellige forhold. De mest fremherskende områder med overtræ-

delser fremgår af tabel 9. 

Ved kontrol af økologiske virksomheder, blev der konstateret 33 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 10 

virksomheder.  

 

 

 

 
Kontrollerede forhold, jordbrugsbedrifter Antal af de hyppigst forekommen-

de overtrædelser i 2014 

(1/1 - 31/12 2014) 

Utilstrækkelig adgang til græsning (kvæg) 26 

Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af tilstrækkelig størrelse med tilstrækkelig 
tør strøelse (kvæg) 

25 

Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab (tværgående) 19 

Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks (kvæg) 19 

Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktionen er solgt med forkert status (tværgående) 16 

Medicinlogbog (tværgående) 16 

Manglende elle mangelfuld årlig indberetning (tværgående) 13 

Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand (kvæg) 13 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for mange meget pillede fugle (fjerkræ) 13 

Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog (tværgående) 11 

Der er indsat ikke-økologiske dyr, der har født (kvæg) 11 

Afgrøder/udsæd solgt med forkert status (tværgående) 10 

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller modtagelse af kvælstof (tværgående) 10 

Utilstrækkeligt ly og læ i vinterperioden for udegående dyr (kvæg) 10 

Strømførende tråde m.v. i stald (kvæg) 10 

Manglende dyrlæge/behandling (kvæg) 9 

Der mangler meddelelse af væsentlige ændringer (tværgående) 8 

Manglende tilladelse til at anvende ikke-økologiske frø mv. (planteavl) 8 

Manglende overholdelse af tilbageholdelsestiden efter sidste behandling (kvæg) 6 

For små sengebåse (kvæg) 7 

Samlet antal af alle overtrædelser 441 

Antal bedrifter med overtrædelser i alt (% af de kontrollerede bedrifter) 272 (11 %) 

Antal kontrollerede økologiske bedrifter 2.443 

Tabel 9: De 20 hyppigst forekommende overtrædelsestyper i kontrolåret 2014 
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Sanktioner efter økologikontrol, 2014 

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

logireglerne udsteder NaturErhvervstyrelsen bøder i størrelsesorden 1.000 til 15.000 kr., nedklassificerer produk-

ter, der endnu ikke er solgt, eller udsteder påbud om genomlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde 

tilbagekaldes autorisationen og landmanden kan anmeldes til politiet.  

Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen i 2014 fremgår af tabel 10. 

 

  Jordbrugsbedrifter Forsyningsvirksomheder 

Afgørelse Antal Antal 
Indskærpelse 183 17 
Bøde 67 4 
Politianmeldelse 5 0 
Autorisation trukket tilbage 1 0 
Påbud/forbud 64 2 

Tabel 10: Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter og forsyningsvirksomheder i 2014 

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

antal overtrædelser. Statistikken findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside; www.naturerhverv.dk. 

 

4.2.9.2 Økologi i fødevarevirksomheder 

 

Kontrolresultaterne for 2014 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2014. I 2014 blev der registreret 12 kontrolre-

sultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder eller politianmeldelser). Dette ligger på samme niveau som resulta-

terne for de foregående 5 år.  

I alt var 1452 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2014, hvilket gav en overtrædelsesprocent på 0,8 

% (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kontrolresultater af typen 3 og 4). 

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

pesticidrester, som også omfatter økologiske fødevarer.  

Der blev i 2014 udtaget i alt 179 prøver af fødevarer, der var deklareret som økologiske. 119 prøver af frugt og 

grønt, 53 prøver af korn/ris, 3 prøver af babymad, 2 af animalske produkter og 2 af et forarbejdet produkt. Samlet 

set 18 prøver flere end i 2013.  

Der blev fundet restindhold af pesticider i 5 prøver, svarende til 2,8 %. Der er tale om en svag stigning i forhold til 

2013 hvor der blev fundet restindhold i 2,5 % af prøverne.  

I 3 af tilfældene drejede det sig om rester af spinosad, der er godkendt til anvendelse i økologiske produkter; der-

for blev varerne vurderet at være økologiske.  

Der blev fundet indhold af dimethomorph på 0,015 mg/kg i rosmarin deklareret økologisk. Da leverandøren svare-

de, at afgrøden var dyrket konventionelt, blev varen nedklassificeret. 

Endelig blev der fundet indhold af permethrin på 0,033 mg/kg i økologisk hvedemel. Fundet er under den officielle 

detektionsgrænse på 0,05 mg/kg.  Det blev vurderet, at indholdet ikke er resultatet af en tilsigtet anvendelse af 

pesticidet. Varen blev derfor vurderet at være økologisk.  

Fødevarestyrelsen gennemførte kampagnen Regnskabstjek hos økologiske fødevarevirksomheder (Resultater fra 

kontrolkampagne vedr. regnskabstjek hos økologiske fødevarevirksomheder). Kontrolkampagnen viste samlet set, 

at de fleste økologikontrollerede virksomheder (19 ud af 20) overholder kravene vedr. regnskab og dokumentation, 

som skal vise, at der er balance mellem indkøbte og solgte mængder økologiske fødevarer. 

I bilag 1 ses data vedr. Fødevarestyrelsens økologikontrol, som svarer til de krævede data, jf. Kommissionens for-

ordning 889/2008, bilag XIIIc, jf. artikel 92f.  

  

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedens regelefterlevelse 

I 2014 er der udviklet en digital anmeldelsesprocedure, som effektiviserer processen, når nye virksomheder skal 

omfattes af økologikontrol, og sikrer, at nye virksomheder får udarbejdet dækkende egenkontrolprocedurer for de 

aktiviteter, som de ønsker at udføre for økologiske fødevarer. Den danske bekendtgørelse om økologiske fødeva-

rer er endvidere ændret, således at anvendelsen af ovennævnte digitale anmeldelse er gjort obligatorisk. 

 

 

4.2.10 GMO, novel foods, bestrålede fødevarer og varestandarder 

Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 et prøveprojekt vedrørende overholdelse af GMO-lovgivningen. Projektet 

omfattede kontrol af 41 partier af fødevarer på det danske marked for indhold af GMO. Fødevarerne indeholdt alle 

enten majs, soja, ris, hørfrø eller papaya, og skulle ifølge producentens oplysninger ikke indeholde genmodificeret 

materiale. Prøverne blev udtaget hos 1. led i distributionskæden i Danmark, dvs. hos importøren eller hos produ-

http://www.naturerhverv.dk/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Regnskabstjek-hos-oekologiske-foedevarevirksomheder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Regnskabstjek-hos-oekologiske-foedevarevirksomheder.aspx
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centen af produkterne. Ingen af prøverne var i strid med reglerne om godkendelse og mærkning af GMO i fødeva-

rer. 

 

Novel food 

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

 

Bestråling 

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

 

4.2.11 Import og samhandel af fødevarer og foder 

Grundstenen i den offentlige kontrol af import og samhandel er Fødevarestyrelsens kontrol af importørers egen-

kontrol, hvor importøren skal tage højde for importaktiviteten og den mulige risiko ved de importerede partier. 

Derudover foretager Fødevarestyrelsen direkte kontrol af indførte partier, dels som risikobaserede stikprøver, dels 

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

 

Animalske produkter 

På de 12 grænsekontrolsteder blev der i 2014 kontrolleret 8.901 partier af animalske produkter (fødevarer, foder 

og animalske biprodukter og afledte produkter heraf). Der blev udtaget prøver af 231 partier, hovedsageligt fisk og 

fiskevarer. Prøverne blev udtaget dels som stikprøver (162), dels som mistankeprøver (54), dels som opfølgende 

kontrol på tidligere resultater / skærpet kontrol (15). Der blev fundet overtrædelser i 22 partier (fisk og fiskevarer). 

 

Ikke-animalske produkter 

På det ikke-animalske område har fødevarekontrolenhederne i 2014, i overensstemmelse med de fastsatte prøve-

udtagningsfrekvenser, udtaget 116 prøver i 1197 partier foder og fødevarer importeret fra tredjelande omfattet af 

importrestriktioner, som følge af risiko for visse kontaminanter. I kontrollen blev der fundet overskridelser af græn-

seværdien for aflatoksin i 3 partier figner fra Tyrkiet. 

Se specifikation i bilag 2: Prøver af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer under restriktion ved import fra tredje-

lande. 

Fødevarer og foder importeret fra tredjelande omfattet af den intensiverede offentlige kontrol i henhold til forord-

ning (EF) nr. 669/2009, kontrolleres efter de frekvenser som forordningen angiver. Der er i 2014 importeret 725 

partier fordelt på 18 forskellige produkter under intensiveret kontrol. I overensstemmelse med de angivne frekven-

ser er der udtaget i alt 105 prøver til laboratoriekontrol.  

 

Kontrolkampagner 

Ud over de EU fastsatte kontroller gennemførte Fødevarestyrelsen flere dybdegående kontrol-kampagner på im-

portområdet. Find oversigten over kampagnerne på følgende links, hvor også slutrapporter med resultater findes 

 

Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer under restriktion og intensiveret kontrol - Kontrolkampagne 

2014: 

Resultater fra kontrolkampagne om import og samhandel af ikke animalske fødevarer 

Hvor den intensiverede offentlige kontrol fokuserer på, om produkterne overholder lovgivningen, var der i denne 

kampagne fokus på importørerne: Foretages korrekt forhåndsanmeldelse, er sporbarheden i orden, har virksom-

heden importørregistrering, og er der etableret egenkontrol for importaktiviteten. 

 

Import af fisk og skaldyr fra Asien 

Resultater fra kontrolkampagne om import af fisk og skaldyr fra Asien 

 

 

4.2.12 Eksport af fødevarer 

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

efter de generelle principper. 

 

4.2.13 Rapid Alert for Food and Feed 
 

EU kommissionen har i 2014 åbnet op for, at forbrugerne kan følge med i grænseoverskridende tilbagetrækninger 

gennem “RASFF Consumers Portal”.  

Tilbagetrækning af produkter fra det danske marked var forsat præget af skandalen om hestekød fra 2013. I 2014 

blev der derudover trukket en række produkter væk fra markedet bl.a. på grund af fund af listeria.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Import-og-samhandel-af-ikke-animalske-fødevarer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/Import-af-fisk-og-skaldyr-fra-Asien.aspx
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Alert System for Food and Feed  

Fødevarestyrelsens fødevareberedskabsenhed har i 2014 behandlet i alt 9007 informationer via Rapid Alert Sy-

stemet. Det har været 3097 notifikationer og 5910 opfølgninger. 

Danmark har i 2014 informeret Kommissionen 99 gange om fund af risici i forskellige produktkategorier med op-

rindelse i Danmark og i andre lande. Dette er forsat er fald i forhold til 2013 og 2012, hvor vi notificerede hhv. 112 

og 130 gange. 

 

4.2.14 Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked 

 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed har ansvar for det overordnede fødevareberedskab herunder 

sagsopfølgning i henhold til retningslinjerne i kontrolvejledningen. Enheden har bl.a. ansvar for at koordinere sager 

om tilbagetrækning, at offentliggøre tilbagetrækninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside og er kontaktpunkt til 

EU’s Rapid Alert System (RASFF). 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside har Fødevareberedskabsenheden i 2014 lagt oplysninger om 134 tilbage-

trækninger offentligt frem (en stigning fra 91 i 2013). Dette giver en hurtig og sikker information af befolkningen og 

med større fødevaresikkerhed til følge. 

 

Ifølge resultatkontrakt for 2014 skulle fødevareberedskabet sikre, at kontrollen med fødevarer, der tilbagetrækkes 

fra markedet, i mindst 90 % af tilfældene lever op til Fødevarestyrelsens instruks og anbefalinger for kontrol med 

tilbagetrækning for så vidt angår igangsætning af sagen til og med kontrollen med 1. led. Målet blev nået med op-

fyldelsesgrad på 92 % (125 ud af 136 sager forløb korrekt). 

 

Se resultater for kontrol af sporbarhed i kontrolkampagnen Mærkning og håndtering af kød samt i OP III kampag-

nen nævnt i afsnit 4.2.7. 

 

4.3 Foder 

4.3.1 Fodervirksomheder generelt 

Pr. 1. januar 2014 blev der indført et nyt kontrolkoncept på foderområdet. Kontrolindsatsen på foderområdet består 

af 3 kontrolindsatser: 

 Basiskontrol 

 Prioriteret kontrol 

 Kampagne kontrol 

Disse tre indsatser danner rammerne for en række konkrete kontrol- og vejledningsindsatser (se tabel 11) 

 

Kontrolindsatser  Principper for risiko- og behovsvurdering 

   
Basiskontrol 

 Godkendelsesbesøg 

 Ordinær kontrol efter faste 
frekvenser  

 Stikprøvekontrol af transpor-
tører 

 Basiskontrollen skal virke forebyggende og gennemføres efter faste frekvenser eller ret-
ningslinjer. Kontrolfrekvenserne fastsættes efter en generel risikovurdering på baggrund af 
kontrolobjektets konkrete aktiviteter og produktkategorier. 

Udgangspunktet for basiskontrollen er kontrolobjekternes aktiviteter, drift og indretning. 

   
Prioriteret kontrol 

 Ordinær kontrol målrettet 
kontrolobjekter med behov 
for særligt fokus 

 Prioriteret kontrol er mere fleksibel og målrettes kontrolobjekter med behov for særligt 
fokus. Priorriteret kontrol gennemføres efter en konkret vurdering. 

Prioriteret kontrol gennemføres hos kontrolobjekter, der af forskellige faglige årsager har 
behov for det. Indsatsområderne prioriteres fra år til år, men kontrollens fokus i det enkelte 
kontrolobjekt svarer til den ordinære kontrol. 

   
Kampagnekontrol 
 

 Kampagnekontrol er målrettet et eller flere kontrolemner, og kontrollen og vejledningen kan 
være mere dybdegående.  

Kontrolkampagnerne skal øge fokus på risikoområder, og gennem information før, under 
og efter kampagnerne gøres kontrolobjekterne opmærksomme på reglerne og på risikoen 
ved at overtræde dem. 

Tabel 11: Oversigt over kontrolindsatserne på foderområdet. 
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På foderområdet inddeles kontrolobjekterne i 4 aktivitetsgrupper: 

 Producent 

 Lager 

 Handel  

 Transport 

 

Tabel 12 viser antallet af kontrolobjekter, både aktive og ophørte. Der har i 2014 været en tilvækst i grupperne 

transport og handel.  For transportører kan årsagen være kontrolkampagnen vedrørende transportører af foder-

korn, samt at Post Danmark er blevet registreret som fodertransportører med over 100 kontrolobjekter. 

 

Risikoaktivitetsgruppe Antal Startet i 2014 Ophørt i 2014 

Producent 238 7 7 

Handel 872 110 46 

Lager 217 25 14 

Transport 1.163 247 38 

Uden for risikogruppe 87 2 50 

I alt 2.577 391 155 

 

Tabel 12: Kontrolobjekter fordelt på aktivitetsgruppe 

I 2014 udførte Fødevarestyrelsen 847 kontroller i fodervirksomheder. Tabel 13 viser fordelingen på kontrolindsatser 

og kontroltyper. Heraf fremgår, at den ordinære basiskontrol udgør størsteparten af kontrollerne. 

 

Kontroltype eller kontrolindsats Antal kontroller Fordeling af kontroller 

Ordinær basiskontrol  526 62,1 % 

     - heraf stikprøvekontrol med transportører 79 
 

Prioriteret kontrol 134 15,8 % 

Ekstra kontrol 41 4,8 % 

Anden kontrol 146 17,2 % 

     - heraf kampagnekontrol 108  

I alt 847 100,0 % 

Tabel 13: Kontroller fordelt på kontroltype og kontrolindsats. 

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

som er givet på kontrollen.   Regelefterlevelsen opgjort på baggrund af det samlede kontrolresultat samt fordelingen 

på kontroltype og risikoaktivitetsgruppe fremgår af tabellerne nedenfor. 

 

Samlet kontrolresultat Antal kontroller Regelefterlevelse 

Ingen anmærkninger  552 65,2 % 

Indskærpelse 269 31,8 % 

Påbud eller forbud 5 0,6 % 

Administrativt bødeforlæg mv. 21 2,5 % 

I alt 847 100,0 % 

Tabel 14: Oversigt over den samlede regelefterlevelse i 2014 på foderområdet (samlet kontrolresultat) 

Tabel 14 viser, at regelefterlevelsen på landsplan er 65,2 %. Kontrollen giver således anledning til anmærkninger 

ved 34,8 pct. af kontrollerne. 
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Tabel 15 viser regelefterlevelsen fordelt på aktivitetsgruppe.  

Aktivitetsgruppe Ingen 

an-

mærk-

ninger 

Indskær

skær-

pelse 

Påbud/ 

forbud 

Bøde-

forlæg 

mv. 

I alt Regel-

efterle-

velse 

Producent 236 122 2 15 375 62,9 % 

Handel 159 93 2 3 257 61,9 % 

Lager 51 9 0 1 61 83,6 % 

Transport 101 18 0 0 119 84,9 % 

Uden for gruppe 5 27 1 2 35 14,3 % 

I alt 552 269 5 21 847 65,2 % 

Tabel 15: Regelefterlevelsen fordelt på aktivitetsgruppe 

Regelefterlevelsen er lavest for aktivitetsgruppen ”uden for gruppe”, hvilket sandsynligvis skyldes kontrolkampag-

nen målrettet transportører af foderkorn, hvor en forholdsvis stor andel af kontrolobjekterne fik anmærkninger for 

manglende registrering. 

 

Analyseresultater af udtagne prøver  

I 2014 udtog Fødevarestyrelsen 2.108 målrettede prøver af foder. Prøverne blev analyseret for bl.a. næringsstof-

fer, tilsætningsstoffer, uønskede stoffer, pesticidrester, salmonella, animalsk protein og genmodificeret materiale. 

170 forhold medførte indskærpelser. Der blev ikke udstedt nogen administrative bøder.  

 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2014 er 692 prøver analyseret for et eller flere tilsætningsstoffer.  

Der blev fundet afvigelser for zink (3 %), kobber (4,6 %), jod (5,6 %) og selen (2,5 %), mens afvigelserne for de 

øvrige mikromineraler, herunder jern og mangan var ganske få. Der blev foretaget 845 vitaminanalyser. Afvigel-

serne i indholdet af vitaminer var D3-Vitamin (7,4 %), A-vitamin (5,4 %) og E-vitamin (3,9 %). 

 

Uønskede stoffer og restindhold af pesticider 

365 prøver af fodermidler og foderblandinger blev i 2014 undersøgt for indhold af mykotoksiner og 385 for tungme-

taller.  Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdi for hverken mykotoksiner eller tungmetaller   

Der blev i alt udtaget og analyseret 59 prøver for at kontrollere for eventuel forurening med dioxin- og PCB-

forbindelser. Der blev heller ikke her fundet overskridelser grænseværdierne. 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2014 i alt 359 foderprøver for indhold af pesticider, heraf 58 for indhold af klore-

rede pesticider, 136 prøver for indhold af andre pesticider samt 127 prøver for både klorerede og ikke klorerede 

pesticider. Der blev påvist rester af pesticider i 132 (37 %) af prøverne, men der var ikke tale om overskridelser af 

grænseværdier.  

Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som i tidligere år på, at pesticidrester i foder på det danske marked ikke 

udgør noget alvorligt sundhedsmæssigt problem. 

 

Genetisk modificeret foder    

I 2014 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 112 foderblandinger eller fodermidler indeholdende eller bestående af 

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

Af de udtagne foderstoffer blev 58 foderstoffer analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (op til 6 typer 

soja, 3 typer majs og 3 typer ris). Der blev ikke påvist ikke-godkendt materiale på niveauer, som var i strid med 

EU’s nultolerance.  

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

en eventuel GMO-oprindelse af soja-, majs- eller rapsprodukter i foderstofferne fremgik af mærkningen som kræ-

vet af forordning nr. 1829/2003. To foderblandinger med indhold af soja og en foderblanding med majs viste sig at 

være mangelfuldt mærket. 

I forbindelse med kontrollen blev 34 af prøverne af sojafodermidler analyseret for indhold af ukrudtsmidlet glypho-

sat. Generelt lå niveauerne af glyphosat i produkter fra glyphosat-tolerant soja højere end i nogle få tilsvarende 

ikke-GM produkter, men i alle tilfælde lå indholdene af glyphosat væsentligt under maksimalgrænseværdien på 20 

mg glyphosat/kg, som er fastsat for sojabønner. 

Resultaterne af GMO-kontrollen i 2014 er beskrevet i en rapport, se link 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Foder/Rapport%20

GM%20foder%20kontrol%202014.pdf 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Foder/Rapport%20GM%20foder%20kontrol%202014.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Foder/Rapport%20GM%20foder%20kontrol%202014.pdf
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4.3.2 Kontrol med foder på landbrug 

Kontrolbesøg  

I 2014 udførte NaturErhvervstyrelsen 666 kontroller, hvor der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 61 sager, 

svarede til overtrædelser i ca. 9 % af kontrollerne. 

 

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

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

omfattet af krydsoverensstemmelse. 

 

 

Antal kontroller og procent kontroller med overtrædel-

ser indenfor bestemte områder 
2010 2011 2012 2013 2014 

Antal kontroller 821 812 674 600 666 

God produktionspraksis (GMP) (manglende rengøring 

m.m.) 
1 5 4 4 6 

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

HACCP-registrering mangler 1 1 0 2 1½ 

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

Sporbarhed mangler < ½ 0 < ½ 0 0 

Tilsætningsstof anvendes forkert (i drikkevand, forkert 

dyreart m.v.) 
- - - 1 1 

Tabel over antal kontroller og procent kontroller med overtrædelser indenfor bestemte områder 

 

Der blev udstedt 34 bøder og 31 indskærpelser. Der kan godt være udstedt både en bøde og en indskærpelse i 

samme sag, da der kan være flere overtrædelser ved samme kontrol.  

Bøder er udstedt for både overtrædelser af GMP (God produktionspraksis) og for manglende HACCP-registrering. 

Indskærpelser er udstedt for overtrædelser af GMP og manglende registrering til brug af fiskemel. 

 

Kontrolresultat opgjort i % af samlede 

antal kontroller 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ingen anmærkninger 98 94,4 95,6 94,7 90,8 

Indskærpelse 1 3,4  2,0 2,5 4,7 

Påbud eller forbud Ø 0,2  0,3  0,2 Ø 

Bødeforlæg, politianmeldelse 1 2  2,5 3,3 5,1 

Tabel kontrolresultater opgjort i procent af det samlede antal kontroller 2010-2014 

 

Enkelte kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en bøde, resultatet fra disse kontroller tæller derfor 

med to gange, så det samlede resultat bliver over 100. 

 

Analyseresultater 

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

korn og grovfoder, forbudt animalsk protein, brug af tilsætningsstoffer i hjemmeblandet foder, tungmetaller samt 

utilsigtet indhold af antibiotika. 

 

Under kontrollerne blev der udtaget 359 foderprøver, hvor af de 11 prøver havde afvigelser i forhold til reglerne.  

Ved analysering af de 359 prøver er der analyseret for flere parametre i samme prøve.  
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Antal Analyser  2010 2011 2012 2013 2014 

Antibiotika 255 228 192 253 275 

Mykotoxiner 1066 2384 2432 1767 1490 

Pesticider* 1613 2108 3072 4566 7997 

Spormineraler 

(Zn, Cu, Fe, Mn) 
344 240 270 320 468 

Uønskede stoffer 84 85 72 56 23 

Animalsk protein 29 25 23 27 25 

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

 

Afvigelser i %  2010 2011 2012 2013 2014 

Antibiotika 1 1 2 0 0 

Mykotoxiner  <0,5 0 <0,5 0 

Pesticider   0 0 0 

Spormineraler 

(Zn, Cu, Fe, Mn) 
5 4 1 8 9 

Uønskede stoffer   0 0 0 

Animalsk protein   0 0 0 

 

Der er fundet afvigelser i 11 prøver, alle med en overtrædelse af grænseværdien for tilsætningsstof. Det var alle 

overindhold af kobber og zink i forhold til grænseværdi. Fødevarestyrelsen har givet indskærpelser i alle de 11 sa-

ger. 

 

 

4.3.3 Audit på foderlægemiddel/virksomhed 

Sundhedsstyrelsen udfører inspektion hos fremstillere og forhandlere af foderlægemidler. Ved inspektion kontrolle-

res om virksomhederne efterlever reglerne for fremstilling af foderlægemidler. 

I 2014 foretog Sundhedsstyrelsen inspektion hos 6 etablerede virksomheder og 5 nye fremstillere eller engrosfor-

handlere af foderlægemidler. 

 

 2012 2013 2014 

Antal etablerede 
virksomheder, 
hvor der er udført inspektion 

7 6 6 

Nye ansøgere, 
hvor der er udført inspektion 

1 6 5 

Antal virksomheder inspiceret, i alt 8 12 11 

Antal afvigelser, i alt 78 68 75 

Tabel 16: Antal inspektioner og afvigelser 2012 – 2014 

  

Afvigelserne vist i tabel 16 er opgjort som enkeltafvigelser til selve fremstillingen og forhandlingen af foderlæge-

midler, faciliteter, træning af personale og dokumentationen i forbindelse hermed. 

 

Risiko som følge af overtrædelserne 

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

  

Aktioner for at sikre effektivitet 

Antallet og typen af afvigelser, der er konstateret i årene 2012-2014, har ikke givet anledning til nye tiltag inden for 

området. Herudover har alle virksomheder implementeret tilfredsstillende opfølgning på de konstaterede afvigel-

ser. De inspicerede virksomheder efterlever således reglerne for fremstilling af foderlægemidler efter inspektion og 

implementering af opfølgning. 

  

Målopfyldelse 

Sundhedsstyrelsens mål for inspektion af godkendte fremstillere af foderlægemidler er, at virksomhederne inspice-

res med en frekvens på 2 til 3 år.   
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Sundhedsstyrelsen kan på grundlag af en risikovurdering afgøre, at en virksomhed skal inspiceres forud for den 

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

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

 

 

4.4 Veterinærområdet 

 

Kontrolkoncept 

Fødevarestyrelsens veterinærkontrol er et nyt og styrket kontrolkoncept under veterinærforlig 2. Her er der lagt 

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

Kontrolkonceptet skal øge effekten af kontrollen og sikre en større regelefterlevelse, og samtidig sørge for en ef-

fektiv kontrol kombineret med en målrettet vejledning, der motiverer til en positiv adfærdsændring. Konceptet sam-

ler veterinærområdet og muliggør en samlet prioritering for området, således at der kommer en bedre udnyttelse 

af ressourcerne og en mulighed for omfordeling af kontroller mellem brancher, så kontrollen kan målrettes der hvor 

behovet er. 

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

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

Kontrolkonceptet er fælles for alle kategorier af kontrolobjekter, f.eks. dyrlæger, besætninger, dyrehandlere, trans-

porter og gennemfører en række kontrolindsatser (se tabel): 

 

          KONTROLINDSATS 

Ordinære planlagte kontroller Andre kontroller 

Udpeget Frekvens Ekstra kontrol Anden kontrol 

 Nulpunkt 

 Prioriteret 

 Basiskontrol 

 Kampagner

  

 

 Årlig fastsat fre-
kvens på de en-
kelte virksom-
heder 

 Beredskab 

 Opfølgning på 
tidligere over-
trædelser 

 Opklarende 
kontroller på 
baggrund af 
NAER’s kontrol 
mv. 

 Overtrædelse fun-
det i forbindelse 
med syn af dyr 

 Overtrædelser fun-
det i forbindelse 
med kødkontrol 

Tabel 17: Oversigt over de forskellige kontrolindsatser på veterinærområdet 

 

Der sker en samlet prioritering mellem kontrolobjekterne år for år, og kontroller fordeles fleksibelt ud fra risiko og 

behov.  Virksomheder, der kontrolleres, med en fast årlig frekvens kan også indgå i kontrolindsatserne nulpunkt, 

prioriteret og kampagne, men så længe det er en forholdsvis høj frekvens, vil det dog ikke være relevant at udpe-

ge dem til andre kontrolindsatser end kampagner, som oftest kan udføres samtidig med den ordinære kontrol.  

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

punkt i en overordnet fordeling af risikopoint på de enkelte kontrolobjekttyper, dertil kommer en faglig vurdering. 

Risikopoint er baseret på regelefterlevelsen for den enkelte kontrolobjekttype. 

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

lovgivningen, sundhed, hygiejne, medicin og mærkning kontrolleres. For basiskontrol tjekkes desuden samtlige KO 

krav. Kontrollen kommer rundt om emnerne for det enkelte dyreområde uden at gå i dybden, når der ikke umiddel-

bart er tegn på overtrædelser. Der ses generelt på forholdene hos kontrolobjektet indenfor kontrolemnerne, og ik-

ke detaljeret på samtlige regler på ét område.  

De fire kernekontrolemner: 

 Dyrevelfærd 

 Medicinanvendelse 

 Dyresundhed og hygiejne 

 Mærkning og registrering 

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

2014 blev indført opfølgende kontrol – enten som kontrolbesøg eller administrativ kontrol - hos alle, der har fået 

anmærkninger.  Anmærkninger er forhold, der afstedkommer sanktionering i form af indskærpelse, påbud, forbud, 

administrativ bøde og/eller politianmeldelse. 

Figur 2 viser fordelingen af ordinære kontroller på de forskellige kontroltyper 
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Figur 2: Fordeling af ordinær kontrol fordelt på kontroltyper 

 

4.4.1 Dyresundhed 

4.4.1.1 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder 

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske besætninger med kvæg, får og geder til kontrol 

på baggrund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissionens forordning nr. 1082/2003 og 

1505/2006 om mindstekrav til kontrollen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

Der blev foretaget kontrol på 698 kvægbedrifter hvor i alt 94.458 kreaturer blev kontrolleret. Samlet set blev der 

fundet fejl på 447 af bedrifterne. 

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

gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 64 % af bedrifterne.  

 

Får og geder: 

Der blev foretaget kontrol på 344 bedrifter med får eller geder. Samlet set blev der fundet fejl på 161 af bedrifterne. 

8 bedrifter blev lukket pga. fejl eller mangler ved mærkning og/eller registrering af dyrene. I gennemsnit blev der 

konstateret fejl på ca. 47 % af bedrifterne. 

  

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

get af Fødevarestyrelsen. 

 

4.4.1.2 Animalske biprodukter 

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 en kontrolkampagne med fokus på opbevaring og bortskaffelse af døde 

produktionsdyr i besætninger. Formålet med kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring korrekt opbevaring 

og bortskaffelse af døde produktionsdyr. Når døde produktionsdyr opbevares korrekt efter gældende regler, mind-

skes risikoen for spredning af smitsomme husdyrsygdomme. 

Der blev udført 96 uanmeldte kontroller af opbevaringsfaciliteter på tilfældigt udpegede bedrifter.  

De 96 kontroller var fordelt på: 12 køleanlæg, 23 afhentningspladser og 61 opbevaringspladser. 

 I 12 af de 96 bedrifter fandtes en eller flere overtrædelser, hvilket svarer til 13 %.  

Størstedelen af overtrædelserne lå indenfor kravet om beskyttelse af døde produktionsdyr mod ådsels-ædende 

dyr.  

Reglen om beskyttelse af døde produktionsdyr mod ådselædende dyr var overtrådt i forskellig grad, fra at de døde 

produktionsdyr slet ikke var beskyttet til, at beskyttelsen var mangelfuld. 

 

4.4.1.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

I 2014 udstedte Fødevarestyrelsen 38.920 certifikater på levende dyr og 4.907 certifikater på avlsmateriale i EU 

Kommissionens TRACES system, som er det system medlemsstaterne skal anvende ved udstedelse af certifika-

ter. Disse i alt 43.827 udstedte certifikater udgør hver en kontrol af den pågældende sending, som det enkelte cer-

tifikatet vedrører, der er udført fra Danmark til en anden medlems- eller samhandelsstat. Dette inkluderer sendin-

ger af levende dyr fra heste, kvæg, svin, fjerkræ mv. til fisk og akvakulturdyr samt avlsmateriale som fx sæd, em-

bryoner og rugeæg. 
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4.4.2 Dyrevelfærd 

Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste blev i 2014 tilrettelagt og gennemført af Fødevarestyrelsen 

efter det nye veterinær kontrolkoncept, der blev indført i 2013 (se beskrivelse i afsnit 4.4.1.1). Endvidere kontrolle-

redes transportbestemmelserne på samlesteder, på slagterier og ved direkte udførsler fra besætninger af Fødeva-

restyrelsen, medens politiet gennemførte stikprøvekontrol af dyr under vejtransport med bistand fra Fødevaresty-

relsens Veterinærrejsehold. 

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

ne, (”Dyrevelfærd i Danmark 2015 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2014”), blev offentliggjort i september 

2015 på Fødevarestyrelsens hjemmeside.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/15765%20Dyrevelfærdsrapport_100915_we

b.pdf . 

 

Rapportens væsentligste elementer indgår i det følgende. 

 

 

 

Tabel 18: Det samlede antal nulpunkts kontroller og prioriterede kontroller i 2014 og antal besætninger der har fået konkrete 

sanktioner 

 

 

Tabel 19: Oversigt over kontrolkampagner og antal kampagnekontroller på dyrevelfærdsområdet 

 

For perioden 2010 – 2014 fremgår i tabel 20 procent af besætninger med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, 

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

 

 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/15765%20Dyrevelfærdsrapport_100915_web.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/15765%20Dyrevelfærdsrapport_100915_web.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/15765%20Dyrevelfærdsrapport_100915_web.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/15765%20Dyrevelfærdsrapport_100915_web.pdf
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   2010 2011 2012 2013 2014 

Kvæg   21 24 13 15 12 
Svin   49 51 43 41 27 
Pelsdyr   50 29 18 19 20 
Slagtekyllinger   22 30 31 24 23 

Tabel 20: Oversigt over procent besætninger med der fik indskærpelser, påbud, politianmeldelser og/eller administrativ bøde 

fordelt på dyreart 

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

nyt kontrolkoncept i 2013, kan tallene for de forskellige dyrearter ikke umiddelbart sammenlignes fra et år til et an-

det.  

 

 

Fødevarestyrelsens kampagner på dyrevelfærdsområdet 

Fødevarestyrelsens kampagner vedrørende dyrevelfærd udføres som tematiske dybdegående kontroller indenfor 

specifikke emner/fokusområder. Se antallet af kampagner og disses temaer i tabel 20 ovenfor. I det følgende be-

skrives hver kampagne kort med de overordnede resultater. De fulde afrapporteringer kan downloades fra Føde-

varestyrelsens hjemmeside: 

Veterinære kontrolkampagner  

 

Indfangning og læsning af slagtekyllinger og rengøring af transportmidler til fjerkræ 

I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf de ca. 100 mio. slagtes i Danmark og de 

øvrige eksporteres levende til slagtning i EU (Holland og Tyskland). 

Indfangningen foregår hovedsagligt med fangemaskiner, men kyllinger, der skal eksporteres til slagtning i udlandet 

samt økologiske kyllinger, bliver håndindfanget. Indfangning og håndtering af slagtekyllinger hos producenten for-

ud for transport til slagtning er ikke kontrolleret før. 

Formålet med kampagnen var derfor at finde ud af, om indfangning og læsning i kasser foregår dyrevelfærds-

mæssigt forsvarligt. 

Kampagnen viste at 1,63 % af slagtekyllingerne, der var fanget med fangemaskiner havde friske skader efter på-

læsning i fjerkrækasserne. For slagtekyllinger, der var håndindfanget, var der 0,18 %, der havde friske skader efter 

pålæsning i fjerkrækasserne. Ved samtlige kontroller af maskinel indfangning blev det konstateret, at typegodken-

delserne for fangemaskinerne ikke blev fulgt på alle punkter. 

Kampagnen bliver gentaget i efteråret 2016 med de samme kontrolpunkter.  Branchen har bl.a. som opfølgning på 

kampagnen udarbejdet en handlingsplan for at forbedre forholdene, og Fødevarestyrelsen er blevet orienteret om 

de foreløbige og fremadrettede forbedringer. 

 

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 

Ammekøer er en betegnelse, der primært bruges i den ekstensive kødproduktion. Kalvene fødes typisk om foråret 

og græsser sammen med koen sommeren over. Herefter fravænnes kalvene, når de er ca. 6-9 måneder gamle. I 

vinterhalvåret opstaldes køer og kalve typisk hver for sig. I mindre ammekobesætninger er produktionen oftest en 

fritidsbeskæftigelse for ejeren, og vinteropstaldningen er tit i ældre bygninger eller stalde, der tidligere har været 

anvendt til malkekøer. 

Fødevarestyrelsens kampagne havde til formål at afdække, om ammekøer med opdræt holdes på en måde, der er 

i overensstemmelse med gældende regler for dyrevelfærd samt Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundheds-

råds udtalelser. Der blev fokuseret på, om udegående dyrene var i godt huld og med godt hårlag, herunder, om 

dyrene havde adgang til ly og læ for vejrliget, samt om der var tilstrækkelig tildeling af foder og vand. Kampagnen 

omfattede både de kreaturer (køer, ungdyr og kalve), der holdes udendørs i vinterperioden og de kreaturer, der 

holdes på stald om vinteren. 

Kampagnen viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning af ammekøer og op-

dræt i vinterperioden i ca. 15 % af besætningerne. I besætninger med udegående dyr var de hyppigste overtræ-

delse af reglerne, at dyrene ikke havde adgang til et læskur eller en bygning, hvor de kunne finde ly og læ for vej-

ret, og/eller at dyrene ikke havde adgang til et tørt og strøet hvileareal. I besætninger med dyr på stald var de hyp-

pigste overtrædelser, at dyrene i enkelte besætninger var opstaldet på et underlag, der var fugtigt og gødningsfor-

urenet, så de ikke havde mulighed for tørt leje, eller at inventaret i stalden udgjorde en risiko for dyrenes sikker-

hed. I enkelte besætninger blev der fundet kalve under seks måneder, der var permanent opbundne, hvilket i en 

årrække har været forbudt. 

 

Rode- og beskæftigelsesmateriale til svin 

Svin har et behov for at undersøge deres omgivelser og skal derfor have permanent adgang til beskæftigelses- og 

rodemateriale. Samtidig er det vigtigt, at beskæftigelses- og rodemateriale er egnet, at det tildeles på den rigtige 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner%202014/Sider/default.aspx
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måde og i tilstrækkelig mængde.  

 

Fødevarestyrelsen kontrollerede i 2014, om reglerne for tildeling af rode- og beskæftigelsesmateriale var over-

holdt. Kampagnen omfattede 200 tilfældigt udvalgte smågrise og slagtesvinebesætninger, som fik uanmeldt kon-

trolbesøg i forbindelse med kampagnen. 

Kampagnen viste, at 27 (13,5 %) ud af 200 besætninger ikke overholdt reglerne. Alle besætninger – på nær én – 

havde dog rettet op på de sanktionerede forhold ved Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg. Overtrædel-

serne skyldtes især manglende/utilstrækkelig mængde beskæftigelse- og rodemateriale, hvorimod en mindre del 

af overtrædelserne skyldtes, at det anvendte materiale ikke var egnet som beskæftigelse- og rodemateriale. 

På baggrund af resultaterne af kampagnen har Fødevarestyrelsen, branchen og Dyrlægeforeningen nedsat en 

arbejdsgruppe for fremadrettet at skabe mere fokus på tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til svin. 

 

Pasningsvejledning til hobbydyr 

Dyrehandlere har siden 1. januar 2014 skullet udlevere godkendte skriftlige pasningsvejledninger ved salg af dyr. 

Pasningsvejledningerne skal give dyreejere de nødvendigste oplysninger om forsvarlig fodring, pasning og pleje af 

hobbydyr. De godkendte pasningsvejledninger er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Formålet med kampagnen var derfor at undersøge, om dyrehandlere overholder kravet om udlevering af pas-

ningsvejledninger ved salg af dyr.  

Resultaterne fra kampagnen tydede på, at dyrehandlere og deres ansatte kender til reglerne om udlevering af 

pasningsvejledninger, og at de udleverer pasningsvejledningerne ved salg af dyr. 

 

Cirkuskampagne 

Formålet med cirkuskampagnen i 2014 var dels at finde ud af om cirkus, der turnerer med dyr, overholder gæl-

dende regler om de besøgendes sikkerhed, og dels om de overholder regler om at dyrene holdes på en forsvarlig 

måde. 

Fødevarestyrelsen var i forbindelse med kampagnen på uanmeldte kontrolbesøg i 8 cirkus og kontrollerede i alt 

137 dyr. 

Kampagnen viste, at de dyrevelfærdsmæssige og sikkerhedsmæssige regler generelt blev overholdt. Dog blev der 

i tre ud af de otte kontrollerede cirkus fundet overtrædelser af reglerne, som betød at der blev givet indskærpelser. 

 

4.4.3 Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

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

hver kontrol, uanset om der er nulpunkt, prioriteret eller basiskontrol, kontrolleres medicin. 

Regelefterlevelsen for nulpunktkontrol, prioriteret kontrol samt basiskontrollen på medicinområdet for besætninger 

var 95,4 %.  

I 2014 var der udtaget 50 dyrlæger til nulpunktskontrol, her var regelefterlevelsen på medicinområdet 82 %. 

 

4.4.3.1 Ulovlige eller forbudte antibiotika og hormoner 

 

Antibiotika af kinesisk oprindelse i svinebesætning 

Fødevarestyrelsen fandt ved et kontrolbesøg i en svinebesætning i juni 2014 knap 50 kg antibiotika (Tetracyklin) af 

kinesisk oprindelse. Prøver af antibiotikummet viste, at der var tale om Tetracyklin i næsten ren form. Tetracyklin 

er ikke godkendt som aktivstof i veterinærlægemidler, der markedsføres i Danmark. Der blev samme dag udført 

kontrol og udtaget i 6 svinebesætninger ejet af samme selskab. 

Baggrunden for kontrolbesøget var påvisning af indhold af Tetracyklin (under grænseværdien) i kødprøver af to 

grise leveret fra to forskellige ejendomme ejet af selskabet. Kødprøverne var udtaget i forbindelse med et prøve-

projekt. 

 I samme måned kontrolleredes yderligere 5 besætninger tilhørende et andet selskab, da der var et vist driftsfæl-

lesskab med det første selskab.  

På baggrund af fundet af Tetracyklin og af positive prøvesvar nedlagde Fødevarestyrelsen forbud mod, at der i en 

periode blev flyttet svin på 50 kg. eller derover fra de 11 besætninger. Selskaberne blev endvidere politianmeldt. 

Bødeindstillingerne i de to politianmeldelser er på sammenlagt kr. 188.000 samt indstilling om betaling for labora-

torieudgifter og anmodning om konfiskation af Tetracyklinen. 

 

Syntetisk hormon i svinebesætning 

Fødevarestyrelsen fandt i juni 2014 ved en rutineovervågning rester af et syntetisk hormon, diethylstilbestrol 

(DES), i et slagtesvin. Da stoffet er sundhedsskadeligt, blev der iværksat en tilbagetrækning af kødet, og Fødeva-

restyrelsen kontrollerede besætningen. Ved kontrollen blev der udtaget prøver og nedlagt omsætningsforbud. Alle 
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prøver var negative, hvorfor forbuddet blev ophævet.  

 

Restkoncentrationer af veterinærmedicin m.v. i dyr og animalske produkter 

Fødevarestyrelsen udtog og analyserede ca. 14.500 prøver fra svin, kvæg, får, geder, heste, fjerkræ, akvakultur, 

mælk, æg, vildt og honning for rester af hormoner, antibiotika og anden medicin til dyr samt forurenende stoffer, 

der kan finde vej til foder eller drikkevand. Prøvetagningen foretages efter Direktiv 96/23. Resultaterne findes på 

hjemmesiden: 

Indberetninger af restkoncentrationer til EU 

 

Der blev ikke fundet prøver med uacceptabelt indhold fra kvæg, får, geder, heste, fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, 

vildt og honning. 

 

Udover fund af diethylstilbestrol i et slagtesvin, som beskrevet ovenfor, blev der fundet overskridelse af maksimal-

grænseværdien for benzylpenicillin i en so samt overskridelse af maksimalgrænseværdien for trimethoprim i en so. 

Begge slagtekroppe blev erklæret uegnede til menneskeføde.  

 

 

4.4.3.2 Medicinkontrolkampagner 

Kalk og børstave 

Fødevarestyrelsen foretog i 2014 en administrativ kontrol i 100 besætninger for så vidt angik behandling af visse 

sygdomme ved køers kælvning. Besætningerne var tilfældigt udvalgt blandt de besætninger, hvortil der i 2013 var 

ordineret lægemidler til behandling af tilbageholdt efterbyrd og/eller kælvningsfeber.  

Baggrunden for kontrollen var, at Fødevarestyrelsen i sommeren 2010 lempede reglerne og indførte en autorisati-

onsordning, hvorefter landbruger fik adgang til at injicere kalk i gennem blodbanen eller til at lægge medicin i liv-

moderen (børen) hos køer. Behandlingerne måtte indtil da kun foretages af en dyrlæge. Ændringen var en del af 

Veterinærforlig 1.  

 

Kontrollen resulterede i følgende sanktioner:  

Aktion: Antal kontroller: 

Ingen anmærkninger  79 

Indskærpelse  13 

Administrativt bødeforlæg 1 

Politianmeldelse  7 

Tabel 21: Oversigt over sanktioner givet ved kampagnen: Kalk og børstave, 100 kvægbesætninger 

De hyppigste overtrædelser var besætningsejers eller ansattes genbehandling af køer med kælvningsfeber. Det 

blev konstateret ved kontrollen af 13 ud af 100 besætninger.  

Den næsthyppigste overtrædelse var behandling af køer uden for det interval, der er fastsat i reglerne.  

Bødestørrelsen varierede fra kr. 4.000 til kr. 26.000. Der blev indstillet bøder for i alt ca. kr. 150.000. 

Rapporten kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  

Resultat af kontrolkampagne om anvendelse af kalk og børstave i kvægbesætninger 

 

Mink, farme og dyrlæger 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gennemførte i sommeren 2014 en kontrolkampagne med fokus på medi-

cinhåndtering på minkfarme. Kontrollen medførte sanktion indenfor kampagnens fokusområde af minkavlerne i 20 

ud af 101 udpegede minkfarme. Den største udfordring for minkavlerne var kravet om, at der skal føres detaljere-

de medicinoptegnelser ved anvendelse af receptpligtige lægemidler. Omtrent halvdelen af alle sanktioner i kam-

pagnen var relateret til dette krav. Kontrollen af 15 udpegede minkbesætningsdyrlæger resulterede i, at der inden-

for kampagnens fokusområde i alt blev givet 5 indskærpelser til 5 dyrlæger. 

Rapporten kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Resultat af kontrolkampagne om medicinhåndtering i 

minkfarme  

 

25 smådyrspraktiserende dyrlæger 

Kampagnen omfattede kontrol af 25 smådyrspraktiserende dyrlægers efterlevelse af medicinreglerne og interview 

omkring deres ordinationsmønstre. Til familiedyrene har dyrlægerne frit ordinationsvalg. Det vil sige, at der ingen 

lovmæssig regulering er af hvilken type af antibiotika, dyrlægen skal anvende, men Den Danske Dyrlægeforening 

har udgivet en Antibiotikavejledning.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Kontrolkampagner%202014/Kalk%20og%20børstave%20-%20Slutrapport.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/ENDELIG%20rapport%20-%20Medicin%20Mink%202014.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/ENDELIG%20rapport%20-%20Medicin%20Mink%202014.pdf
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Kontrollen viste, at gældende medicinregler ikke blev overholdt hos 2 ud af 25 kontrollerede dyrlæger. Ved at 

sammenligne resultatet fra 2014 med en kampagne i 2013 med kontrol af smådyrspraktiserende dyrlæger, er det 

en positiv udvikling. I 2013 overholdt 26 ud af 50 dyrlæger ikke de gældende regler. Resultaterne tyder på, at en 

større andel af dyrlægerne følger gældende medicinregler og anbefalingerne i Antibiotikavejledningen. 

Rapporten kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Resultat af kontrol med 25 smådyrspraktiserende dyr-

læger 

 

4.4.3.3 Antibiotikagrænseværdi 

Set over en periode fra 2010 til 2014 skete der i 2010 og det meste af 2011 et markant fald i antibiotikaforbruget til 

svin. Fra slutningen af 2011 blev der observeret en stigning i forbruget af antibiotika til svin, så grænseværdierne 

blev justeret i september 2012. Da stigningen fortsatte, sænkede Fødevarestyrelsen i 2014 grænseværdierne for 

antibiotikaforbrug i svinebesætninger. Samtidig ændredes principperne for, hvordan ADD fastsættes. Den første 

ni-måneders periode, hvor Fødevarestyrelsen opgjorde forbruget i forhold til de lavere grænseværdier, var perio-

den fra 1. marts til 30. november 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 22: Ændringerne 2013-2014 i grænseværdier for kvæg- og svinebesætninger  

 

På baggrund af udviklingen i forbruget af antibiotika til kvæg vurderede Fødevarestyrelsen, at der i 2014 ikke var 

behov for en justering af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvægbesætninger. 

Ejere af svinebesætninger, der overskrider grænseværdierne for antibiotikaforbrug, påbydes at reducere forbruget 

til under grænseværdierne inden udgangen af en ni-måneders periode, ligesom reglerne for opbevaring af antibio-

tika skærpes, og besætningens sundhedsrådgivningskategori ændres med deraf følgende krav om flere dyrlæge-

besøg og kortere ordineringsperioder. 

Hvis svinebesætningens antibiotikaforbrug efter ni måneder fortsat overstiger grænseværdien, bliver den undergi-

vet skærpet tilsyn, hvor Fødevarestyrelsen blandt andet kan stille krav om, at en uvildig dyrlæge rykker ud til pro-

ducenten med opfølgende rådgivning om bl.a. diagnostik, behandling og management i besætningen. 

For så vidt angår ejer af kvægbesætninger, der overskrider grænseværdierne for antibiotikaforbrug, ændres be-

sætningens rådgivningskategori med deraf følgende krav om flere dyrlægebesøg og kortere ordineringsperioder. 

Fødevarestyrelsen gennemfører uanmeldte opfølgende kontrolbesøg i svinebesætningerne med henblik på at sik-

re overholdelsen af påbuddet. 

 

  2012   2013   2014 

Svinebesætninger, påbud om reduktion, ændring af rådgiv-
ningskategori 

52 43 32 

Svinebesætninger med skærpet tilsyn 0 2 0 
Svinebesætninger, opfølgende kontrolbesøg  20 18 43 
Kvægbesætninger, påbud - - 225 

Tabel 23 Sanktioner og kontrol af svine og kvæg-besætninger i relation til antibiotikaforbrug 

  

Læs mere om grænseværdier for antibiotikaforbrug på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

 

 

4.5 Plantesundhedskontrollen og overvågning 

Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler 

Antallet af gartnerier og planteskoler, der er tilmeldt NaturErhvervstyrelsens obligatoriske avlskontrol, er gennem 

en længere årrække faldet drastisk grundet konjunkturudviklingen i erhvervet mod færre, men større virksomhe-

der. Resultatet har været en halvering i antallet af virksomheder, mens det tilmeldte produktionsareal til kontrol 

ikke har oplevet helt så voldsom en reduktion, da tendensen er, at de enkelte virksomheder bliver større. Siden 

 Køer Tyre, 
kalve 

og 
hundyr 

der 
endnu 

ikke har 
kælvet 

Søer, 
gylte og 

orner 

Små-
grise 

Svin 
over 30 

kg 
undta-

gen 
sø-

er, gylte 
og 

orner 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 dyr pr. dag til 
og med maj 2013 

2,1 1,2 5,2 28 8 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 dyr pr. dag fra 
og med juni 2013 til og med oktober 2014 

2,1 1,2 5 25 7 

Antibiotikaforbrug i ADD pr. 100 dyr pr dag fra 
og med november 2014 

2,1 1,2 4,3 22,9 5,9 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Slutrapport_smådyrpraktiserende%20dyrlæger%202014.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Slutrapport_smådyrpraktiserende%20dyrlæger%202014.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx


 

 44   Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2014 for kontrol i Danmark 

2011 ser udviklingen dog ud til at være stagneret og antallet af indberettede arealer, samt kontrolbesøg i 2014 lig-

ger på samme niveau som i 2011. Der blev i 2014 udført 1.384 kontroller hos de 705 registrerede virksomheder. 

Antallet af registrerede omsættere har derimod været støt faldende over en lang periode og er i perioden 2011 til 

2014 faldet fra 51 til 30 tilmeldte virksomheder. 

 

I forbindelse med avlskontrollen i 2014 blev der gjort flere fund af karantæneskadegørere i forhold til tidligere år. 

Det skyldes til dels en meget varm sommer, hvor angreb kunne udvikle sig hurtigt og symptomer på angreb blev 

meget tydelige. Der blev konstateret en del fund af Phytopthora ramorum (europæisk visneskimmel) og af Erwinia 

amylovora (ildsot), samt en række andre skadegørere, der ikke må findes på planter, der omsættes i EU.  

Efter fund af Anoplophora chinensis (asiatisk citrustræbuk) i forbindelse med overvågningen i 2011, har kontrollen 

fortsat været skærpet for denne skadegører under avlskontrollen i planteskoler og havecentre i 2014. Der er dog 

ikke gjort yderligere fund. 

Der har også fortsat været øget fokus på virussygdommen Plum pox potyvirus (blommepoxvirus, sharka) efter at 

der blev fundet angrebne blommetræer i en planteskole i 2009/2010 og igen i 2013. Karantæneskadegøreren er 

udbredt på stenfrugtarter af slægten Prunus (blomme, fersken mm.) i andre dele af EU (se afsnit 4.4.2.), men er 

ikke etableret i Danmark og der er stor fokus på faren for spredningen til Danmark med planter fra andre lande. 

Desværre blev der igen i 2014 fundet Plum pox potyvirus i forbindelse med avlskontrollen i den planteskole, hvor 

der tidligere har været fund og hvor udryddelsesforanstaltninger blev iværksat. Det vurderes, at infektionen er en 

udløber af fundet i 2013, der sandsynligvis er kommet med certificerede grundstammer fra et andet EU-land. 

Der blev i 2014 givet 16 påbud i forbindelse med fund af karantæneskadegørere og ni påbud efter fund af andre 

kvalitetsforringende planteskadegørere. Derudover var der 56 tilfælde, hvor omsætning af formeringsmateriale kun 

blev tilladt som færdigvarer, som følge af fund af praktisk-taget-fri-skadegørere. Dette er en meget stor stigning i 

forhold til tidligere år, og skyldes bl.a. den varme sommer. Restriktionerne på omsætning skyldtes først og frem-

mest forekomsten af store mængder bladlus, skjoldlus og andre insekter, der opformeres hurtigt under varme for-

hold. 

Ud af de 17 påbud, der blev givet efter fund af karantæneskadegørere, var fordelingen: 11 fund af Phytopthora 

ramorum, 5 fund af Erwinia amylovora og et fund af Opogona sacchari. 

 

Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrol og virustest af basis læggekartofler omfattede i 2014 4.132 ha hos 79 avlere. Af det samlede areal i 

basisavlen blev 9 % kasseret som læggekartofler, og 3 % blev nedklassificeret. Avlskontrol og virustest af præ-

basis læggekartofler i 2014 omfattede 214 ha hos ni avlere. I præ-basisavlen blev 3 % kasseret som læggekartof-

ler, og 1 % blev nedklassificeret.  

Resultater af undersøgelser for karantæneskadegørere på kartofler er allerede indsendt i henhold til de direktiver, 

der gælder for de pågældende skadegørere. Det skal dog nævnes, at der i 2014 ikke blev konstateret kartoffelring- 

og brunbakteriose eller de fire arter af Epitrix i avlskontrollen af læggekartofler.  

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside offentliggøres hvert år resultaterne af kontrollen med den danske lægge-

kartoffelproduktion. 

Link: http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/#c9454 

 

Udbrud af kartoffelbrok 

I september-oktober 2014, blev der konstateret et udbrud af kartoffelbrok (Synchytrium Endobioticum) på tre be-

drifter i Midtjylland. For at bekæmpe udbruddet blev der udstedt forbud mod at dyrke kartofler og andre planter til 

plantning på marker, hvor der er konstateret kartoffelbrok, samt påbud om at rengøre landbrugsmaskiner, der er 

benyttet i marker smittet med kartoffelbrok. 

For at afgrænse udbruddet af kartoffelbrok i Midtjylland, vil NaturErhvervstyrelsen oprette en undersøgelseszone 

omkring de smittede marker. Marker, der ligger inden for undersøgelseszonen eller berører denne, vil blive under-

søgt for kartoffelbrok.  

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2014 kontrolleret 2.255 forsendelser. Frugt, grønt og krydderurter var de varetyper, der hyppigst blev 

importeret. I 2014 var der 15 forsendelser, som blev afvist ved importkontrollen. 12 af afvisningerne skyldtes fore-

komst af karantæneskadegørere. Afvisningerne er blevet notificeret via Kommissionens varslingsdatabase EUR-

OPHYT. Der er ikke sket spredning af farlige planteskadegørere med importerede varer i 2014. 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM 15) 

Der var 120 godkendte danske virksomheder under ordningen i 2014. De blev alle auditeret af Natur-

Erhvervstyrelsen for at fastslå, om reglerne overholdes og for at sikre, at virksomheden følger procedurerne be-

skrevet i deres kvalitetshåndbog for ordningen. Der udførtes desuden et mindre antal opfølgende kontrolbesøg 

efter behov. I 2013 blev der konstateret en række mindre afvigelser i forbindelse med auditeringsbesøgene, svin-

http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/#c9454
http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/#c9454
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gende fra mangler i dokumentation for indkøbt varmebehandlet træ, til ajourføring af den såkaldte kvalitetshånd-

bog. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

NaturErhvervstyrelsen indberetter løbende resultater fra kontrol og overvågning til Europa-Kommissionen, i hen-

hold til kravene i medfør af bl.a. rådets direktiv 2000/29/EF, rådets direktiv 98/57/EF og rådets direktiv 80/665/EØF 

samt hasteforanstaltninger. Derudover indberettes første fund af karantæneskadegørere i forbindelse med den 

danske plantesundhedskontrol og importkontrol. Sidstnævnte foregår via EUROPHYT. 

 

 

4.5.1 Plantesundhedsmæssig overvågning  

 

I 2014 har NaturErhvervstyrelsen gennemført overvågning relateret til EU-overvågningskrav for de karantæneska-

degørere, som fremgår af tabel 17: 

 

Organisme Antal inspicerede steder 

eller arealer 

Resultat 

Anoplophora chinensis 385 steder (inkl. hos alle registrerede planteskoler og 

havecentre) 

Ingen fund 

Bursaphelenchus xylophilus 23 (skove/risikoområder/trævirksomheder) Ingen fund 

Dryocosmus kuriphilus 11 steder (planteskoler med produktion af Castanea 

sativa) 

Ingen fund 

Epitrix spp. Alle læggekartoffelpartier inspiceret efter høst i forbin-

delse med anden rutinekontrol. 

 

Stikprøve-syn i 200 konsumkartoffelpartier efter høst. 

Ingen symptomer observeret 

Globodera rostochiensis og 

Globodera pallida 

Arealer anmeldt til læggekartoffelavl: 4345 ha. 

 

 

85 ha. inficeret med G. rostochiensis  

Arealer med anden kartoffelavl:  

201 ha. 

14 ha. inficeret med G. rostochiensis;  

30 ha inficeret med G. pallida; 

14 ha. inficeret med både G. rostochiensis og G. 

pallida 

Rhynchophorus ferrugineus Mindre end 10 gartnerier med palmeproduktion  Ingen fund 

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus 

4343 ha læggekartofler 

37000 ha konsum/ industrikartofler 

(i alt 779 prøver) 

Ingen fund 

Pseudomonas syringae pv. ac-

tinidae 

380 steder (alle registrerede planteskoler og havecen-

tre), reelt kun 1 planteskole med produktion af prydarter 

af Actinidia planter til plantning 

Ingen fund 

Ralstonia solanacearum 4343 ha læggekartofler 

37000 ha konsum/ industrikartofler 

(i alt 779 prøver) 

Ingen fund 

Gibberella circinata  380 steder (alle registrerede planteskoler og havecen-

tre) 

Ingen fund 

Phytophthora ramorum og Phy-

ophthora kernoviae 

395 steder (inkl. hos alle registrerede planteskoler og 

havecentre) 

14 fund i 5 virksomheder (Rhododendron, Syrin-

ga vulgaris (7), Viburnum (2) og Pieris (1) 

Xylella fastidiosa 380 steder (alle registrerede planteskoler og havecen-

tre) 

Ingen fund 

Tabel 23: Dansk overvågning for karantæneskadegørere i 2014, relateret til EU-overvågningskrav 
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I 2014 overvågede NaturErhvervstyrelsen derudover, som en national prioritering, for følgende karantæneskade-

gørere: 

  

 Agrilus planipennis 

 Anoplophora glabripennis 

 Monochamus sp.(potentielle vektorer for fyrrevednematoder)  

 Melampsora medusae 

 Mycosphaerella pini 

 Apple proliferation phytoplasma 

 Beet necrotic yellow vein virus 

 Plum pox virus 

 

Der er i forbindelse med overvågningen i 2014 kun konstateret fund og udbrud af to karantæneskadegørere. Det 

drejer sig om fund af Phytophthora ramorum, europæisk visneskimmel og fund af Plum pox potyvirus, blommepo-

xvirus. I det følgende er der uddybende oplysninger om de situationer, hvor NaturErhvervstyrelsen har fundet ka-

rantæneskadegørere i forbindelse med overvågningen. 

 

Blommepoxvirus 

Overvågning for Plum pox potyvirus, blommepoxvirus var i 2014 prioriteret i den danske overvågningsplan efter 

tidligere fund hos en planteproducent og i en frugtplantage. Resultatet af overvågningen i 2014 har inkluderet syn i 

frugtplantager, foruden i planteskoler og havecentre. Detaljerne fremgår af tabel 24. 

 

 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af overvågningen 

Frugtplantager Inspektion og prøvetagning i 9 frugtplantager Fund i 2 frugtplantager i 3 blommesorter 

Planteskoler og havecentre 380 virksomheder inspiceret 

Prøvetagning i 3 virksomheder 

Fund i 1 planteskole 

Tabel 24: Resultater af overvågning for blommepoxvirus 

  

Europæisk visneskimmel 

NaturErhvervstyrelsen har siden 2002 overvåget for svampene Phytophthora ramorum og P. kernoviae (europæ-

isk visneskimmel). Dette sker ved 2 årlige besøg i alle virksomheder, der producerer Rhododendron, Viburnum og 

Camellia, (dvs. planteskoler og havecentre), samt på offentlige områder, hvor disse værtsplanter findes.  

 

Antallet af fund har været gradvist faldende i Danmark siden 2007, hvor der blev gjort i alt 32 fund i plantesko-

ler/havecentre. I 2014 er antallet af fund imidlertid steget igen. Resultatet af overvågningen i 2014 fremgår af ne-

denstående tabel 25. 

 

 

Overvågningssteder Inspiceret Resultat af overvågning 

Planteskoler og havecentre 380 virksomheder inspiceret 

Prøver udtaget i 11 virksomheder 

Fund i 5 virksomheder 

 (Rhododendron, Syringa og Viburnum) 

Parker og skove  15 lokaliteter inspiceret Ingen fund 

Tabel 25: Resultater af overvågning for Phytophtora ramorum og P. kernoviae, europæisk visneskimmel, 2014. 

Aktioner for at forbedre kontrollen og virksomhedernes regelefterlevelse 

Via formidling om planteskadegørertrusler er det målet at sikre, at aktørerne fastholder opmærksomheden på ikke 

at indslæbe og sprede karantæneskadegørere. 

 

Nye fund af blommepoxvirus i 2014 bekræfter, at der fortsat skal fokuseres på kontrol og overvågning for denne 

karantæneskadegører.   

 

Hvad angår fund af europæisk visneskimmel er de fleste fund gjort i havecentre i efteråret. Planterne er typisk le-

veret fra andre EU-medlemslande tidligt forår og det er derfor vanskeligt at fastslå, at planterne var inficeret ved 

modtagelsen.  Der lægges derfor op til, at overvågningen gennemføres relativt tæt på tidspunktet for leverancen, 

hvor det er muligt at fastslå, om planterne var inficerede fra leverandøren.  
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Der er ikke blevet iværksat nye overvågningsprocedurer i 2014, ud over hvad der allerede er nævnt i den nationale 

kontrolplan for 2012-2016. 

 

 

5. Større aktioner for at sikre 
effektivitet 

  Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen anvendte indsatserne i fødevareforlig 2 gældende for årene 2011-2014. Fødevarestyrelsen 

udarbejdede i 2014 oplæg til forhandling af et fødevareforlig 3. 

 

Fødevarestyrelsen indførte i løbet af 2014 udvidet førstegangskontrol, hvor nye fødevarevirksomheder på første 

kontrolbesøg får op til ½ times gratis vejledning. Fødevarestyrelsen holdt endvidere 3 informationsmøder sammen 

med SKAT i forskellige landsdele. Møderne blev holdt sammen med SKAT og Fødevarestyrelsen informerede om 

fødevarereglerne. Aktiviteterne fortsætter. 

 

I 2014 indledte Fødevarestyrelsen et samarbejde med Statens Serum Institut og DTU om at fuldgenomtype liste-

riaisolater fra patienter og offentlige prøver af fødevarer for at blive klogere på smittekilderne til sygdom fra denne 

bakterie. Fuldgenomtypning giver forbedrede muligheder for at karakterisere og sammenligne bakteriefund og ud-

pege mulige kilder til fødevarebårne sygdomsudbrud. Teknikken var i sommeren 2014 medvirkende årsag til, at et 

alvorligt sygdomsudbrud fra rullepølse blev opklaret, da den listeriatype, der blev fundet i patienterne, også var set 

i en dansk virksomhed.  

 

Fødevarestyrelsen indførte 1. januar 2014 et nyt koncept på foderområdet, med de tre kontrolindsatser  

 Basiskontrol 

 Prioriteret kontrol 

 Kampagnekontrol 

 

På veterinærområdet fortsatte Fødevarestyrelsen implementeringen af indsatserne i Veterinærforlig 2 gældende 

fra 2013.  

 

Fra 2014 blev der indført opfølgende kontrol af alle besætninger, der havde fået sanktioner. 

 

Fødevarestyrelsen implementerede i 2014 nye grænseværdier for antibiotikaforbrug. Samtidig blev der gennem-

ført en ændring af den måde, medicinforbruget i svinebesætninger opgøres, så lægemidler med antibiotika be-

dømmes mere retvisende. Ændringerne blev bekendtgjort i februar og var fuldt ud implementerede med udgangen 

af november 2014. 

 

I juni 2014 strammede Fødevarestyrelsen reglerne for anvendelse af flokbehandling af svin med antibiotika. Efter 

de nye regler skal der nu udføres jævnlig diagnostik, lige som dyrlægen skal komme hyppigere i besætninger, der 

anvender flokbehandling. De gennemførte ændringer har sammen resulteret i, at antibiotikaforbruget ved udgan-

gen af 2014 atter var faldende. 

 

NaturErhvervstyrelsen 

På kontrolområdet har NaturErhvervstyrelsen i 2014 været præget af en intern organisationsændring.   

 

Ændringen har resulteret i, at NaturErhvervstyrelsen har lagt regulerings- og tilskudsområdet sammen, ligesom 

hele fiskeriområdet er blevet samlet. NaturErhvervstyrelsen vil derefter bestå af tre ressortområder: Ressourcer, 

EU & Landbrug samt Kontrol & Fiskeri.  

 

Organisationsændringen er med til at understøtte målet om at skabe vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvik-

ling af naturen, og sker bl.a. ved at samle kontrolområdet. Den nye organisering vil dermed i højere grad afspejle 

NaturErhvervstyrelsens kundegrupper og politikområder.   
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Området Kontrol & Fiskeri vil efter organisationsændringen bestå af Center for Fiskeri og Center for Kontrol, samt 

den regionale kontrol på både jordbrugs- og fiskeriområdet. 

 

Som en følge af organisationsændringen igangsatte NaturErhvervstyrelsen i 2014 en tilpasning af styrelsens sam-

lede jordbrugs- og fiskerikontrolstrategi, der blev vedtaget i juni 2013.  

 

 

6. Generel vurdering af det danske 
kontrolsystem 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et simpelt og overskueligt kontrolsystem. Der er kun få 

ministerier involveret og få decentrale myndigheder, og der er et godt samarbejde mellem dem.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at effektivisere kontrollen, og man-

ge af områderne har stor politisk bevågenhed. De danske kontrolmyndigheder konkluderer, at kontrollen udført af 

Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen generelt set er målrettet og giver den ønskede effekt. 

 

Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen har i 2014 nået hovedparten af de mål, der var fastsat i resultatkontrakten. 

 

Fødevarestyrelsen havde fra 2014 samme overordnede risikobaserede kontrolsystem for både fødevare-, foder- 

og veterinærkontrollen med basiskontrol, prioriteret kontrol og kampagnekontrol. På veterinærområdet var der og-

så nulpunktskontrol. 

 

 

NaturErhvervstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen har i 2014 opfyldt de kontrolmål, der var fastsat for de enkelte kontrolområder på både 

jordbrugs- og fiskeriområdet.  

 

NaturErhvervstyrelsen arbejder løbende på, at forbedre kontrollen. I det lys skal organisationsændringen i  

NaturErhvervstyrelsen i 2014 og arbejdet med at revidere styrelsens kontrolstrategi for 2013-2016 ses som et ek-

sempel på dette. 

 

 

 

7. Større tilføjelser til den nationale 
kontrolplan 

Den nationale kontrolplan (2012-2016) er ikke blevet ændret, men en lang række bagvedliggende procedurer, 

strategier, instrukser, vejledninger, projektplaner og resultatkontrakter er blevet opdateret eller udarbejdet samtidig 

med og efter udarbejdelsen af den nationale kontrolplanplan. 
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Bilag 1. Økologikontrol 

Økologiske data, jf. artikel 92f i kf. 889/2008 og bilag XIIIc 
 

Rapport om den officielle kontrol i den økologiske sektor. 

Rød tekst er indsat af Fødevarestyrelsen (DK-ØKO-100) og NaturErhvervstyrelsen (DK-ØKO-050).  

Øvrig tekst er gentaget fra kf. 889/2008, bilag XIIIc. 

 

Del 1 

 Kodenummer for kontrolorgan eller Kontrolmyndighed DK-ØKO-100 DK-ØKO-050 

 Antal registrerede erhvervsdrivende pr. kontrolorgan eller 

Kontrolmyndighed 
 

1165
 a
 2.579 

Antal registrerede 

erhvervsdrivende 
a 

Landbrugsproducenter (*) 1 2540 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 13 0 

Forarbejdere(**) 559 Ca 30 

Importører 
 

70
 b
 7 

Eksportører
  

75
 c
 2 

Andre aktører(***) 591 0 

Antal årlige inspekti-

oner 
 

Landbrugsproducenter (*) 1
 d
 2.445 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 13
 d
 0 

Forarbejdere(**) 599
 d
 Ca. 30 

Importører 
 

70
 b d

 7 

Eksportører
  

75
 c d

 2 

Andre aktører(***) 588
 e d 

0 

Antal supplerende 

risikobaserede besøg 

Landbrugsproducenter (*) 1 159 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 0 0 

Forarbejdere(**) 625 2 

Importører 
 

 -
 b

 1 

Eksportører
  

 -
 c
 0 

Andre aktører(***) 85 0 

Antal inspektio-

ner/besøg i alt 

Landbrugsproducenter (*) 2 2.604 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 13 0 

Forarbejdere(**) 1211 Ca. 32 

Importører 
 

 -
 b

 8 

Eksportører
  

 -
 c
 2 

Andre aktører(***) 673 0 

1) Oplysninger om kontrol med erhvervsdrivende: 

 

(*) Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, pro-

ducenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds.  

 

(**) Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbej-

dere, der ikke er klassificeret andetsteds. Dvs. fsva. kolonnen for DK-ØKO-100 (Fødevarestyrelsen) svarende til ”engros med til-

virkning” og ”detail med tilberedning”).  

 

(***) Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er 

klassificeret andetsteds (fsva. kolonnen for DK-ØKO-100 (Fødevarestyrelsen) bortset fra klassifikationen som importør eller ekspor-

tør. Desuden svarer kategorien til den danske kategori ”engros uden behandling”, da der ikke er detailvirksomheder under kontrol, 

som ikke tilbereder; DK har fuldt ud udnyttet muligheden for at undtage visse detailhandelsvirksomheder). 

 

a
: Der medregnes virksomheder, der har været registreret igennem hele kalenderåret – dvs. fraregnet nye og ophørte ØKO-

virksomheder i kalenderåret. 
b
: Der medtages importører, der rent faktisk har importeret i 2014 – optalt via FVST’s registreringer af forhåndsanmeldelser af kon-

krete importer. Disse importører tilhører desuden en af de øvrige kategorier, og tæller derfor også med under disse respektive 
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kategorier. 
c
: Der medtages eksportører, som oplyst af DS. Disse eksportører vil desuden tilhøre en af de øvrige 

kategorier, og tæller derfor også med under disse respektive kategorier.  
d
: I vejledningen om økologikontrol er fastlagt, at der i løbet af et kalenderår skal udføres stikprøvekontrol 

inden for en række nærmere definerede kontrolområder. Dette krav gælder for virksomhederne, som har 

været omfattet af økologikontrolordningen i hele kalenderåret – og tabellens ”Antal årlige inspektioner” 

antages at være sidestillet med opfyldelse af dette krav i vejledningen om økologikontrol. 
e
: I 2014 var der 3 virksomheder, der ikke fik den årlige kontrol, som krævet i vejledningen om økologikon-

trol: én af de 3 virksomheder er ophørt primo 2015, og det er sikret at de øvrige 2 virksomheder efterføl-

gende har fået kontrol.   

 

 

Del 2 

 

 Kodenummer for kontrolorgan eller Kontrolmyndig-

hed 

DK-ØKO-100 DK-ØKO-

050 

Antal registrerede 

erhvervsdrivende 
 

Landbrugsproducenter (*) - 2.540 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 13 0 

Forarbejdere(**) 559 Ca 30 

Importører 
 

70
 b
 7 

Eksportører
  

75
 c
 2 

Andre aktører(***) 591 0 

Antal analyserede 

prøver
 

Landbrugsproducenter (*) - 0 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr - 0 

Forarbejdere(**) 53 5 

Importører 
 

61
 b
 158 

Eksportører
  

-
 c
 0 

Andre aktører(***) 126
 

0 

Antal prøver, der 

indikerer en over-

trædelse af forord-

ning (EF) nr. 

834/2007 og (EF) 

nr. 1235/2008 

Landbrugsproducenter (*) - 0 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr - 0 

Forarbejdere(**) - 1 

Importører 
 

 1
 b
 7 

Eksportører
  

 -
 c
 0 

Andre aktører(***) 1 0 

Samme kommentarer som til tabellens Del 1 vedr. antal tilsyn. 
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Del 3 

 

 

 Kodenummer for kontrolorgan eller Kontrolmyn-

dighed 

DK-ØKO-

100 

DK-ØKO-050 

 Antal registrerede erhvervsdrivende pr. kontrolor-

gan eller Kontrolmyndighed 
 

1165
 
 2.579 

Antal registrerede 

erhvervsdrivende 
 

Landbrugsproducenter (*) 1 2.540 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 13 0 

Forarbejdere(**) 559 Ca 30 

Importører 
 

70
a 
 7 

Eksportører
  

75
 a 

 2 

Andre aktører(***) 591 0 

Antal konstaterede 

uregelmæssigheder 

eller overtrædelser
(1) 

Landbrugsproducenter (*) 0 440 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 0
 
 - 

Forarbejdere(**) 6
 
 - 

Importører 
 

2
a
 - 

Eksportører
  

-
a
 - 

Andre aktører(***) 1
 

- 

Antal trufne foran-

staltninger vedrø-

rende vareparti eller 

produktion 
(2)

 

Landbrugsproducenter (*) 0 - 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 0 - 

Forarbejdere(**) 1 - 

Importører 
 

 2
 a
 - 

Eksportører
  

 
 a

 - 

Andre aktører(***) 1 - 

Antal trufne foran-

staltninger vedrø-

rende den erhvervs-

drivende 
(3)

  

Landbrugsproducenter (*) 0 137
b
 

Enheder, der producerer akvakultur-dyr 0 - 

Forarbejdere(**) 0 - 

Importører 
 

 
 a 

 - 

Eksportører
  

 
 a

 - 

Andre aktører(***) 0 - 

 

 

(*) Landbrugsproducenter omfatter producenter, som kun er landbrugsproducenter, og producenter, der også er forarbejdere, pro-

ducenter, der også er importører, og blandede producenter, der ikke er klassificeret andetsteds. 

(**) Forarbejdere omfatter forarbejdere, som kun er forarbejdere, forarbejdere, der også er importører, og andre blandede forarbej-

dere, der ikke er klassificeret andetsteds. 

(***) Andre erhvervsdrivende omfatter handlende (herunder engros- og detailvirksomheder) og andre erhvervsdrivende, der ikke er 

klassificeret andetsteds. 

Samme kommentarer til ovennævnte fodnoter, som til tabellens Del 1 vedr. antal tilsyn. 

 
(1)

 Kun uregelmæssigheder og overtrædelser, som har indflydelse på produkters økologiske status og/eller har medført foranstalt-

ninger, er medregnet. 

 

Fsva DK-ØKO-100 (Fødevarestyrelsen) er der medtaget kontrolresultaterne 3 og 4. Der er i øvrigt kun medtaget overtrædelser 

begået af virksomheder under økologikontrolordningen. Resultaterne er fremkommet ved gennemgang af rapportudtræk vedr. 

økologiovertrædelser fra FVSTs Report Manager – perioden 1/1-2014 til 31/12-2014. 

 

Fsva. DK-ØKO-050 (NaturErhvervstyrelsen): NAER opgør ikke tallene for konstaterede uregelmæssigheder/trufne foranstaltninger 

på dette detaljeringsniveau. Derfor er mange felter blot markeret med -  

 
(2

) Hvis der konstateres en uregelmæssighed med hensyn til overholdelse af kravene i denne forordning, skal kontrolmyndigheden 

eller –organet sikre, at der ikke henvises til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning og reklame for hele det 

parti eller hele den produktion, der er berørt af uregelmæssigheden, når dette står i et rimeligt forhold til relevansen af det krav, der 

er blevet overtrådt, og til karakteren af og de særlige omstændigheder ved de aktiviteter, der er behæftet med uregelmæssigheder 

(jf. artikel 30, stk.1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007) 
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(3)
 Hvis der konstateres en alvorlig overtrædelse eller en overtrædelse, der har langvarig virkning, skal 

kontrolmyndigheden eller –organet forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter, 

der henviser til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning og reklame, for et tidsrum, 

der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed (jf. artikel 30, stk. 1, andet afsnit, i forord-

ning (EF) nr. 834/2007). 

 
a
: Er en delmængde af (/indgår i) resultaterne under de øvrige kategorier (øvrige end Importører og Ek-

sportører) 

 
b
: Foranstaltningerne inkluderer bøde, politianmeldelse, påbud, forbud og fratagelse af autorisation. 
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Bilag 2. Prøver af ikke-animalske 
foderstoffer og fødevarer under 
restriktion ved import fra 
tredjelande. 
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