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Slutrapport for kampagnen 

OPSON XI – Hormoner i opdrætsfisk 

INDLEDNING  

 

Projektets baggrund og formål 

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor deltager Fødevarestyrelsen i Operation 

OPSON. Operation OPSON er en international aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og 

underlødige fødevarer og er koordineret af Interpol og Europol. 

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. 

I dette projekt sås på, om der er anvendt væksthormoner i opdrættede fisk, som 

markedsføres på det danske marked. 

 

Lovgivningsområdetype og lovgivningsområde 

 

Projekt nr. Lovgiv. områdetype Lovgivningsområde ID 

5297 Fødevare Mærkning og information 7 

5297 Fødevare Særlige mærkningsordninger 9 

5297 Foder Fodertilsætningsstoffer m.v. 37 

 

 

 

KONKLUSION  

Der blev udtaget 46 prøver á minimum 200 gr. ren filet fra Laksefisk, ål, sandart, 

kingfish, pengasius, guldbrasen(dorade), havbars, pighvar og tilapia. Prøver blev taget 

både fra danske hav- og dambrug og fra importerede / samhandlede fisk. 

http://www.fvst.dk/
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Konklusionen ud fra resultaterne er, at der ikke pt. findes fisk på det danske marked, 

som er opdrættet ved brug af ulovlige væksthormoner. 

Kampagnens resultat må anses for værende tilfredsstillende, idet prøverne er udtaget 

meget bredt, og idet der ikke er fundet overtrædelser. Forbrugerne i Danmark kan 

således købe opdrættede fisk, uden at blive vildledt omkring væksthormoner. 

 

RESULTATER  

 

 

Der blev udtaget 46 prøver á minimum 200 gr. ren filet fra Laksefisk, ål, sandart, 

kingfish, pengasius, guldbrasen(dorade), havbars, pighvar og tilapia. Prøver blev taget 

både fra danske hav- og dambrug og fra importerede / samhandlede fisk. 

Prøverne er udtaget bredt, således der er udtaget prøver både fra små, mellemstore og 

store producenter og importører. Kontrolobjekterne udgøres af danske slagterier og 

dambrug med opskæring af opdrættede fisk samt samhandel/importører af virksomheder 

med fisk og fiskeprodukter produceret af opdrættede fisk. 

Prøverne blev udtaget akkrediteret efter Pr-22 (ved fisk opdrættet i Danmark) og/eller 

Pr-11 (fisk der er importeret eller samhandlet). 

Virksomhederne blev tilbudt kontraprøver. 

Laboratoriet vurderede, om analyseresultatet overholder gældende regler: 

- Prøven overholder reglerne 

- Prøven skal vurderes nærmere 

- Prøven overskrider gældende regler 

 

Der blev ikke fundet nogen positive analyser, hvorfor det konkluderes, at der ikke for 

nuværende er tegn på problemer med anvendelse af væksthormoner i fisk på det danske 

marked. 

 

 

METODE  

Prøverne blev udtaget i april 2022 og derefter analyseret ved Fødevarestyrelsens 

laboratorium i Ringsted. 

http://www.fvst.dk/
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Kontrollerne var uanmeldte og der var ikke dialog med branchen forud for projektet, da 

det skulle være et øjebliksbillede af, hvad der måtte befinde sig på det danske marked af 

opdrættede fisk. 
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