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Slutrapport for kampagnen 

OPSON X 

INDLEDNING  

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer, og derfor deltager 

Fødevarerejseholdet i Operation OPSON. Operation OPSON er en international 

tilbagevendende aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige 

fødevarer og er koordineret af Interpol og Europol, som samler resultaterne fra alle lande 

til en fælles rapport 

 

Operationen har til formål at:  

 

• beskytte folkesundheden,  

• bekæmpe organiserede kriminelle grupper, der er involveret i handel med falske 

og underlødige fødevarer 

• styrke det internationale samarbejde 

• styrke nationalt samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder 

• styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien. 

 

Formålet med kampagnen i Danmark er at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt 

styrke samarbejdet på tværs af grænserne. 

 

Kampagnen omfattede denne gang følgende emner: 

1. Fælles aktion: honning –er der tilsat sukker eller andre ulovlige 

substanser? Aflyst pga. covid 19, da det ikke har været muligt at indhente 

prøverne i den afsatte tidsperiode 

 

2. Nettoindhold –er der den mængde i som er angivet? 

 

3. Vanilje –er det ægte vanilje, som der står på pakken? 

KONKLUSION  

Resultaterne viser, at der umiddelbart ikke var det store problem med snyd på vægten. 

http://www.fvst.dk/
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For vaniljeprodukternes vedkommende kan det konkluderes, at der er flere produkter, 

som reelt indeholder så lidt vanillin, at de metoder, vi har til rådighed i dag, ikke kan 

måle, om det var naturligt eller syntetisk vanillin. For de produkter, hvor det så er muligt 

at måle et indhold, er der en del, som også indeholder andre naturlige aromaer med 

vaniljesmag. For to produkters vedkommende var der reelt tale om syntetisk vanillin til 

trods for, at det var markedsført som ægte vanilje. 

 

RESULTATER  

Nettoindhold 

Analyseresultaterne viste uregelmæssigheder i 20 ud af 73 produkter. To produkter 

vejede for lidt (12,7% og 11%), og 18 produkter vejede for meget (fra 1,7% til 33,7%). 

 

Den virksomhed, som solgte undervægtige produkter, blev kontrolleret med henblik på 

at afdække fortsæt og økonomisk fortjeneste. Der blev hverken konstateret fortsæt eller 

økonomisk fortjeneste og forholdet blev alene indskærpet. 

De virksomheder, der solgte produkter, som vejede for meget, er også blevet 

kontrolleret. Her var fokus på at de havde tilstrækkelige procedurer, samt at disse blev 

fulgt. Der blev ikke konstateret problemer. 

 

Vanilje 

Der blev udtaget 49 prøver i alt af for forskellige typer produkter (vaniljesukker, 

vaniljeekstrakt, vaniljearoma, koldskål, skyr/yoghurt samt kager).  

I 11 prøver måtte der indhentes mere prøvemateriale, da laboratoriet ikke kunne 

analysere prøven.  

Desuden var der 10 prøver, hvor der var så lavt et vanillinindhold, at det ikke var muligt 

at måle den udslagsgivende parameter. I hovedparten af disse tilfælde blev der 

efterfølgende udtaget prøver af selve vaniljeingrediensen samt udført en kontrol for at 

undersøge opskrifter, datablade, virksomhedens rolle samt forklaring på afvigelsen. I en 

sag blev det afdækket, at der kun var en tredjedel af vaniljen i produktet i forhold til 

mærkningen. 

I 11 prøver svarede den målte værdi ikke umiddelbart til det man kunne forvente fra 

vaniljestænger. I disse sager blev der efterfølgende udført en kontrol af produktion, 

datablad og ingredienser. For tre prøvers vedkommende var der reelt tale om, at 

produkterne var deklareret med indhold af ægte vanilje, men vanillinet viste sig at være 

syntetisk. Begge virksomheder havde importeret produkterne. I disse virksomheder blev 

der lavet en dybdegående kontrol for at afdække virksomhedens rolle i og kendskab til 

overtrædelsen. Fødevarerejseholdet vurderede, at de var i god tro. Virksomhederne 

valgte frivilligt at stoppe markedsføringen og/eller orientere deres aftagere i de relevante 
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tilfælde. De øvrige otte produkter fandtes ved nærmere kontrol at være i 

overensstemmelse med datablad og mærkning.  

 

11 prøver indeholdt naturlig vanillin som angivet. De øvrige 6 prøver udgikt af forskellige 

årsager. 

METODE  

Nettovægt 

De 73 prøver blev hovedsageligt indsamlet hos producenter. Prøverne blev herefter 

analyseret hos Fødevarestyrelsens eget laboratorie, for at undersøge om produkterne 

vejede, det de var mærket med. 

 

Der blev lavet opfølgende kontrol hos de virksomheder, der havde afvigende produkter. 

 

 

Vanilje 

De 49 prøver blev indsamlet hos importører og producenter. Prøverne blev herefter 

analyseret hos Eurofins med GC-C-IRMS for at afdække, om vanillinet var naturlig eller 

syntetisk. Vanillin er den vigtigste smagsgivende ingrediens i vanilje. 

 

På baggrund af resultaterne blev der lavet opfølgende kontroller. Der blev udtaget 

yderligere prøver for at afdække omfanget. Desuden blev sagerne sendt videre til 

myndighederne i leverandørlandene. 
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