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Svindel med oprindelse på kød og falske certifikater for fisk var blot nogle 

af de sager, som Rejseholdet i 2018 var travlt beskæftiget med og som fik 

størst bevågenhed i pressen. Dertil kom de øvrige opgaver, som ud over 

kontrol i uregistrerede virksomheder også omfatter sporbarhedskontrol på 

fisk, kontrol af kosttilskud og produktsikkerhed samt foderkontrol. 
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Kontroller og resultater 
 

Ny rekord i antal kontroller  
Endnu en gang var der en stigning i antallet af udførte Rejseholdskontroller. Der 

blev udført lige over 1900 kontroller, hvilket er 300 kontroller mere end i 2017. 

De ca. 1200 kontroller var kontroller, hvor det var første gang, at Rejseholdet 

foretog kontrol i virksomheden, mens de 700 kontroller var kontroller, hvor 

Rejseholdet foretog opfølgning på tidligere kontroller med sanktioner. 

 

 
 

 
Bemærk, at tallene angiver den hårdeste sanktion på kontrolrapporten. Der kan således godt 

være givet flere sanktioner på den samme kontrol. 
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Årets resultater 
 

Fødevarerejseholdet udstedte i 2018 i alt lige over 500 administrative bøder for i 

alt 3,5 mio kr. Herudover blev 54 forhold direkte politianmeldt med påstand om 

bøder samt evt. konfiskationskrav på i alt 454.500 kr. Herudover blev der på 

kontrollerne givet mere end 400 påbud og forbud samt lige under 1400 

indskærpelser.  

 

 

Det samlede antal sanktioner, som blev givet på de ca. 1100 Rejseholdskontroller, der gav 

anledning til minimum en sanktion. 
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De største sager  
 

Kød fra almindelige svin forklædt som velfærdsgris 

Kød fra grise, der skulle have haft det ekstra godt i stalden – blandt andet med 

adgang til udendørsarealer, ekstra lækkert foder, senere fratagning fra moderen 

og halm på liggearealet – viste sig ved nærmere eftersyn at være fra helt 

konventionelle dyr. Det erfarede Rejseholdet, da medarbejderne på baggrund af 

en anmeldelse om fortsat fup hos en grossist i Kødbyen i København, foretog 

kontrol i virksomheden. På 13 dage i februar havde virksomheden solgt seks tons 

svinekød som ”velfærdsgris”. Men i virkeligheden havde ingen af dyrene haft bedre 

forhold i stalden end sædvanlige grise. Tidligere på året havde 

Fødevarerejseholdet tillige afsløret, at virksomheden på sin nytårsmenu havde 

solgt argentinsk oksemørbrad som Himmerlandskød. 

Både grossistvirksomheden og det slagteri, hvor grisene var slagtet er 

efterfølgende politianmeldt. 

 

 

Domino’s 

I sommeren 2018 rullede en sag om svindel med datomærkning og uhygiejniske 

problemer hos den landsdækkende pizzakæde. Det var tv-programmet Operation 

X, der havde foretaget optagelser med skjult kamera og efterfølgende anmeldte 

sagen. Fødevarestyrelsen besluttede derfor at iværksætte en efterforskning i 

samtlige godt 30 pizzeriaer, hvor Rejseholdet i samarbejde med 

FødevareKøbenhavn rykkede ud dagen efter anmeldelsen. I over halvdelen af 

virksomheden viste der sig at være problemer med hygiejnen eller fusk med 

datomærkning. Fødevarestyrelsen opretholdt en høj kontrolfrekvens hos de 

virksomheder, der ikke rettede op efterfølgende. I efteråret 2018 lukkede en del af 

filialerne og i marts 2019 har kæden meddelt, at den er gået konkurs. 

Fødevarerejseholdet udførte i forbindelse med den koordinerede kontrolaktion og 

opfølgende kontroller i den efterfølgende periode i alt 71 kontroller, hvoraf de 33 

var opfølgende. I alt blev der givet 13 bøder for sammenlagt 137.000 kr. 
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Dokumentfusk med fisk i Nordjylland 

Blandt de mest alvorlige sager var sagen mod den nordjyske virksomhed Jelex 

Seafood, hvor Fødevarerejseholdet efter flere kontroller og grundig efterforskning 

fandt tegn på, at virksomheden har sendt falske analyseattester til kunder i bl.a. 

Spanien og Italien. De forfalskede attester viste – i strid med sandheden – at 

partier af laks er fri for listeria. Desuden har der på Rejseholdets kontroller vist sig 

at være problemer med dokumentation af sporbarhed, lige som virksomheden på 

fiskehoveder til Asien havde mærket disse med et autorisationsnummer tilhørende 

en svensk virksomhed og skrevet dette nummer ind i det medfølgende certifikat.  

Først på tredje kontrolbesøg efter anmeldelsen, og efter, at rejseholdet har talt 

med anmelderen, der også havde anmeldt sagen til tv-programmet Operation X, 

fandt Fødevarestyrelsen de falske analyseattester. Fødevarestyrelsen har derfor 

beklaget, at man ikke reagerede hurtigere på den første anmeldelse og har 

strammet op på sine procedurer for hurtig kontakt til forbrugere eller andre, der 

anmelder en fødevarevirksomhed. 

Fødevarerejseholdet anmeldte i efteråret 2018 virksomheden for dokumentfalsk, 

lige som der gennem de 14 rejseholdskontroller udført i perioden fra 20. juni 2018 

til 6. februar 2019 er politianmeldt 13 forhold om overtrædelser af 

fødevarelovgivningen svarende til en samlet bødestørrelse på 200.000 kr. 

 

 

Kontrol i uregistrerede virksomheder 
 

Ud af de godt 1900 rejseholdskontrollerfandt lidt over hver fjerde sted i 

virksomheder, der ikke var registreret hos Fødevarestyrelsen på det tidspunkt, 

hvor kontrollen blev udført. I ca. 140 af disse kontroller kunne Rejseholdet dog ikke 

konstatere aktiviteter, som er underlagt reglerne for registrering hos 

Fødevarestyrelsen, og kontrollerne gav derfor ikke anledning til sanktioner. De 

resterende 360 virksomheder fik dog sanktioner – og i enkelte tilfælde måtte der 

flere kontrolbesøg i samme virksomhed til, før virksomheden fik udfyldt 

registreringsblanketten på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Over 280 af de 

virksomheder, der skulle være registrerede, blev det efterfølgende. De resterende 

knap 80 virksomheder formodes ophørt efter Rejseholdets kontrol, idet der ikke 

efterfølgende er indkommet anmeldelser mod virksomhederne.  

 

En uregistreret cateringvirksomhed havde ikke lige fundet nogle egnede lokaler og 

aktiviteterne foregik derfor hovedsageligt udendørs. 
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Sammenholdt med det samlede antal udførte rejseholdskontroller betyder det, at 

næsten hver femte kontrol er udført i en uregistreret fødevarevirksomhed, der indtil 

Rejseholdet kiggede forbi, har drevet virksomheden helt uden at være underlagt 

fødevarekontrol. 

 

 

Beslaglagte fødevarer 
 

I 2018 beslaglagte Fødevarerejseholdet i alt knap 72 tons fødevarer. 12 tons blev 

efterfølgende destrueret, mens ca. 32 tons blev frigivet til salg i virksomhederne 

igen.  

 

 

En grønthandler kunne ikke fremvise dokumentation for, hvorfra han havde indkøbt 

fødevarer. De blev derfor beslaglagt og mærket op med tape for at sikre, at de ikke blev 

solgt.  

 

Når Fødevarerejseholdet beslaglægger fødevarer, sker det primært på grund af 

manglende sporbarhed eller ukorrekt mærkning. Bemærk, at nogle af de frigivne 

eller destruerede varer kan have ligget under beslag henover årsskiftet fra 2017, 

lige som nogle af de varer, der blev beslaglagt i slutningen af 2018 kan være 

blevet frigivet eller destrueret i 2019. 

 

I de tilfælde, hvor en virksomhedsejer eksempelvis henter sine fakturaer hos 

revisoren og derefter kan dokumentere, hvorfra varerne er købt, kan 

beslaglæggelsen ophæves og tapen kan fjernes fra varerne. I tilfælde, hvor ejeren 

ikke inden for en fastsat frist kan dokumentere, hvor varerne er købt, er det umuligt 

at fastslå, hvor varerne har været opbevaret eller produceret og under hvilke 

hygiejniske forhold. Virksomheden påbydes derfor at destruere varerne af hensyn 

til forbrugernes sikkerhed. 
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Fup og fidus med slik og søde sager 
 

Et vigtigt fokusområde for Fødevarerejseholdet er kontrollerne i slikbranchen, hvor 

der de seneste år er blevet afdækket en række sager med ulovlig indførsel af slik 

fra andre EU-lande. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med Skat, som blandt 

andet har fokus på afgiftssvindel. 

 

 

 

 

Netværkssvindlerne 

 

På baggrund af en anmeldelse fra de svenske fødevaremyndigheder vedrørende 

nogle falske etikker på forskellige slikprodukter, iværksatte Fødevarerejseholdet en 

efterforskning af to danske leverandører. Det viste sig at disse virksomheder ikke 

var registreret hos Fødevarestyrelsen. Formålet med efterforskningen var at få 

kontrolleret ovenstående virksomheder og stoppet de ulovlige fødevarer. 

Efterfølgende konstaterede Fødevarerejseholdet, en forbindelse mellem disse to 

virksomheder og 25 andre virksomheder. Fødevarerejseholdet har kunnet 

konstatere, at et netværk af stråmænd, primært syriske asylansøger, eller 

personer med irakisk statsborgerskab, er indsat i de enkelte virksomheder som 

ejere og/ eller direktører. De indsatte stråmænd har enten bopæl i udlandet eller er 

ikke til at finde. Mange af virksomhederne, og de implicerede enkeltpersoner, 

kender Fødevarerejseholdet ganske godt, herunder deres involvering i svindel 

med fødevarevirksomheder, primært via med handel med afgift belagte fødevarer. 

 

I en specifik sag var der mistanke om, at indehaveren af en jysk slikbutik var offer 

for menneskehandel og uforvarende var blevet del af netop det førnævnte 

organiserede netværk, der havde svindel med moms og afgifter som 

omdrejningspunkt. På gentagne kontrolbesøg og trods påbud om ekstra 

vejledning, lykkedes det ikke ejeren af virksomheden at blive i stand til at 

dokumentere, hvor slikket i butikken var kommet fra. Det viste sig da også, at 

indehaveren ikke selv havde adgang til sin egen firmakonto eller Nem-ID. Flere 

gange foretog Fødevarerejseholdet destruktion af slik, som virksomheden ikke 

kunne dokumentere, hvor kom fra – og enkelte gange var der tale om falske 

varianter af slik, der havde fundet vej til hylderne. 

Rejseholdet foretog i fællesskab med Skat og Center Mod Menneskehandel en 

koordineret kontrolaktion. Virksomheden er efterfølgende lukket og sagen er 

anmeldt til politiet. 
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Ulovlige slagtninger 
 

Et af Fødevarerejseholdets klassiske kerneopgaver er kontrol af ulovlige 

slagtninger. Det vil sige slagtning af dyr, som foregår i uautoriserede lokaler og 

uden om den lovpligtige dyrlægekontrol og hvor kødet sælges eller videregives til 

andre. 

 

 

Fødevarerejseholdet har efter en generel faldende tendens i antallet af sager om 

ulovlig slagtning, de seneste to år set en svag stigning i antallet af anmeldelser. 

Med hensyn til andelen af overtrædelser, kan det ikke udelukkes, at der er flere 

end de gennemsnitlige 51 % konstaterede overtrædelser, idet Rejseholdet nogle 

gange konstaterer, at folk har et ualmindeligt veludstyret hjemmeslagteri til privat 

brug. Det er dog Rejseholdets vurdering, at kontrolbesøg, hvor der ikke findes 

overtrædelser, kan have en præventiv effekt. 
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Bemærk, at sanktionerne ikke nødvendigvis er givet på grund af selve den ulovlige 

slagtning, men kan være givet for andre overtrædelser konstateret i forbindelse 

med kontrollen. 

 

Samarbejdet med andre myndigheder 
 

Fødevarerejseholdet har et tæt samarbejde med andre myndigheder og foretager 

jævnligt fælles kontrolbesøg sammen med andre myndigheder. Det kan for 

eksempel være kontroller sammen med Skat i virksomheder, hvor der er mistanke 

om overtrædelser af eksempelvis afgiftsregler. 

 

 

 

 

I alt 65 af Rejseholdets kontroller foregik i fællesskab med Skat i 2018, mens 

politiet deltog i 43 kontroller. På 10 kontroller fulgtes Fødevarerejseholdet med 

medarbejdere fra Fødevarestyrelsens veterinærafdelinger. Alt i alt havde 

Fødevarerejseholdet på 136 kontroller følgeskab af kontrollører fra andre 

myndigheder eller fra Fødevarestyrelsens veterinærenheder. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Ulovlige slagtninger 2006 - 2018

anmeldelser sager med sanktioner



Fødevarestyrelsen / Stationsparken 31-33 / DK - 2600 Glostrup / Tlf.: +45 72 27 69 00 / E-mail: fvst@fvst.dk   10 

 

 

Fiskesporbarhed 
 

 

 

 

 

Siden 2012 har alle fisk, skaldyr og bløddyr med oprindelse i EU været omfattet af 

fiskerilovgivningens udvidede krav til sporbarhed for fisk. Lovgivningen supplerer 

de generelle sporbarhedsregler og skal medvirke til en styrkelse af indsatsen mod 

sorte fisk. Der skal derfor være sporbarhed i hele kæden fra fisken bliver fanget, til 

den bliver solgt til den endelige forbruger – og sporbarhedsoplysningerne skal 

følge fisken i alle led. Kontrollen med fiskesporbarhed er et fortløbende EU-projekt 

finansieret af en bevilling fra staten. 
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Rejseholdets fiskesporbarhedskontroller i tal 
 

I 2017 blev der udført 52 virksomhedsbesøg i 26 virksomheder. 31 af disse 

virksomhedsbesøg er udført som opfølgende kontroller, heraf er 4 opfølgende 

kontrolbesøg på sanktioner tildelt virksomheder i 2016.  

 

I 2018 blev der udført 50 virksomhedsbesøg i 39 virksomheder. Her foretog 

Rejseholdet krydskontrol på 39 partikontroller. 12 af disse virksomhedsbesøg er 

udført som opfølgende kontroller, heraf er 3 opfølgende kontrolbesøg på 

sanktioner, der blev givet til virksomhederne i 2017.  

 

I alt gav kontrollerne anledning til 15 sanktioner for overtrædelser af 

fiskesporbarhedsreglerne, 19 sanktioner under lovgivningsområdet ”Mærkning og 

information” samt 13 sanktioner under andre lovgivningsområder på 

kontrolrapporten. 

 

 

 

Foderkontrol 
 

 

Bemærk, at tallene angiver den hårdeste sanktion på kontrolrapporten. Der kan således godt 

være givet flere sanktioner på den samme kontrol. Kampagnekontroller er ikke medregnet. 

 

0

10

20

30

40

50

60

antal kontrolbesøg heraf opfølgende
kontroller

antal kontroller
som opfølgning på

sanktioner det
foregående år

antal
virksomheder, som

kontrollerne er
udført i

Rejseholdets fiskesporbarhedskontroller 2017-2018

2017

2018

25%

51%

6%

18%

Rejseholdets foderkontroller 2018

kontroller uden
sanktioner

kontroller med
indskærpelser

kontroller med
påbud/forbud

kontroller med bøde



Fødevarestyrelsen / Stationsparken 31-33 / DK - 2600 Glostrup / Tlf.: +45 72 27 69 00 / E-mail: fvst@fvst.dk   12 

Fødevarerejseholdets arbejde med assistance til den ordinære kontrol på 

foderområdet fortsatte i 2018. Udover anmeldelser af uregistrerede virksomheder 

og deltagelse i kampagnekontroller af sygdomsanprisninger på foder kiggede 

Fødevarerejseholdet forbi to reptilmesser, hvilket afdækkede nye sager om salg af 

foder fra uregistrerede fodervirksomheder. Fødevarerejseholdet udførte i 2018 53 

foderkontroller, hvoraf 75 procent resulterede i en eller flere sanktioner. 

 

Udover at reagere på anmeldelser af sager om manglende registrering, foretog 

Rejseholdet i 2018 også en række kontroller på baggrund af internetkontrol af 

markedsføring af foder, som afdækkede uregistrerede fodervirksomheder. En del 

af internetkontrollerne blev udført som opsøgende arbejde i forbindelse med 

planlægning af andre kontroller. Andre opstod som udløber af materiale, som blev 

fundet på tidligere kontroller. Omtrent 20 ude af de 27 kontroller, der resulterede i 

indskærpelser, fandt sted på baggrund af internetkontrol. 

 

Kampagne med fokus på mykotoksinbindere 

Som en del af kampagnen Mykotoksinbindere i foder har Fødevarerejseholdet 

assisteret de tilsynsførende på foderområdet med udførslen af kontroller.  

Der findes i dag fem forskellige godkendte mykotoksonbindere, som kan tilsættes 

til foder for, at evt. giftstoffer kan gå direkte igennem dyrets fordøjelsessystem, så 

giften ikke optages. Resultatet af kampagnen viste overraskende, at overtrædelse 

af reglerne for sygdomsanprisninger var udbredte, idet adskillige virksomheder i 

deres markedsføring tillagde mykotoksinbinderne helbredende eller forebyggende 

effekter. Der blev udført i alt 25 kontroller på landsplan, som ligger ud over de 53 

øvrige foderkontroller, som Rejseholdet udførte. Dette medførte sanktioner i 19 af 

kontrollerne, fordelt på 14 bøder, 16 påbud, 6 forbud og 5 indskærpelser. Desuden 

blev tre sager politianmeldt, da de pågældende virksomheder tidligere havde fået 

sanktioner for sygdomsanprisninger.  

 

Virksomhed opdrættede rotter og mus i garagen 

En af de fodersager, som skilte sig ud, var en uregistreret virksomhed, som 

opdrættede mus og rotter til brug som foder til slanger, varaner og andre krybdyr. I 

virksomhedens garage boede 2800 rotter og 300 mus, som blev opdrættet i bure 

for siden at ende som foder i enten levende eller død tilstand. Ejeren ville gerne 

have virksomheden registreret hos Fødevarestyrelsen, men det havde vist sig at 

være noget af en udfordring, og ejeren havde derfor givet op. 

Med Rejseholdets hjælp lykkedes det imidlertid at få registreringerne bragt i orden. 

Udover en registrering som fodervirksomhed skulle virksomheden nemlig også 

registreres som primærproducent ved Landbrugsindberetningen og som ABP-

virksomhed, fordi virksomheden producerer og håndterer animalske biprodukter. 

 

Alt for store mængder zink og kobber tilsat til foder 

Foråret 2018 blev startskuddet til et tæt samarbejde med Landbrugsstyrelsen i 

forhold til af få afdækket snitfladen mellem foder og hygiejnemidler. Samarbejdet 

udsprang af en konkret sag, hvor virksomheden Nordic Stald Kemi havde tilsat 

markant højere mængder zink og kobber, end der er tilladt, til et foderprodukt, som 

virksomheden efterfølgende forklarede var et udtørringsmiddel til svinestier.  

Det ændrede dog ikke på, at produktet var markedsført som foder, og 

virksomheden er nu anmeldt til politiet.  

I 2016 blev det fra EU politisk besluttet, at zinkoxid i lægemidler til smågrise skal 

være udfaset af markedet ved udgangen 2022. Dette kan formodentlig have haft 

indflydelse på bevæggrunden for tilsætningen af zink til foder. Problemstillingen vil 

være et fortsat fokusområde for samarbejdet mellem Landbrugsstyrelsen og 

Fødevarerejseholdet, som fortsætter ind i 2019.  
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Kosttilskudsgruppens resultater 

 

Produktsikkerhedskontrol 

I 2018 foretog Kosttilskudsgruppen kontrol af 72 kosttilskud, som er anmeldt til 

Fødevarestyrelsens kosttilskudsdatabase. For 30 produkter resulterede kontrollen i 

sanktioner. Det svarer til overtrædelser i 41,7 pct. af kontrollerne. 27 produkter 

blev vurderet potentielt sundhedsfarlige og resulterede i påbud om tilbagekaldelse 

af to produkter, lige som syv virksomheder fik forbud mod at markedsføre i alt 12 

produkter. Herudover blev der givet forbud for manglende overholdelse af 

specifikke regler, herunder regler for tilsætning af visse andre stoffer uden accept. 

Der har siden 2016 været en stigning i antallet af farlige kosttilskud og andre 

overtrædelser, der er konstateret i forbindelse med produktsikkerhedskontrollen af 

anmeldte kosttilskud.  
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Internetkontrol af kosttilskud 
 

Kosttilskudsgruppen foretog i 2018 internetkontrol af i alt 29 hjemmesider. Mere 

end hver tredje af de kontrollerede hjemmesider fik sanktioner og 19 produkter 

blev vurderet som potentielt farlige.  

Resultaterne af internetkontrollen viser, at der stadig er problemer med salg af 

farlige kosttilskud på danske hjemmesider og elektroniske platforme. 

Af de 19 produkter, der er vurderet som potentielt farlige, blev de 15 produkter 

markedsført fra internetvirksomheden bodyclub.dk. Virksomheden blev i første 

omgang varslet et forbud, der siden blev ændret til et påbud om at indføre 

egenkontrolprocedurer, da produkterne var kommet på hjemmesiden ved en fejl og 

oprindeligt havde været fjernet fra siden. 

 

 

 

 
* De øvrige sanktioner var 1 indskærpelse for mgl. kosttilskudsanmeldelse, 1 indskærpelse 
vedr. anprisninger, 1 forbud (Novel Food), 1 påbud om egenkontrol. 
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Anprisninger – resultater af kontrollen 2018 
 

Kosttilskudsgruppen har i 2018 modtaget 132 anmeldelser om ernærings- og 

sundhedsanprisninger fra forbrugere, virksomheder og fødevareafdelinger. Det er 

en stigning på 23 % i forhold til 2017. I alt 114 anprisningssager er afsluttet i 2018. 

Hovedvægten af anmeldelserne kommer i lighed med de foregående år fra 

forbrugere. Der blev i forbindelse med kontrollerne sanktioneret med 33 

administrative bøder for anvendelse af sygdomsanprisninger samt 62 

indskærpelser for anvendelse af ikke-tilladte ernærings- og sundhedsanprisninger.  

 

 

 

 

 

 

 

E-handel med øvrige fødevarer – Internetkontrol 
 

Som en del af forberedelsen til kontroller (blandt andet på baggrund af indkomne 

anmeldelser) foretager Rejseholdet internetkontrol. Det gælder i særlig grad for de 

sager, der netop omhandler salg af fødevarer via internettet. 

I 2018 modtog Rejseholdet mere end 40 anmeldelser, som drejede sig om 

markedsføring af fødevarer via Facebook, samt minimum 35 anmeldelser om 

markedsføring af fødevarer på hjemmesider. Derudover er størstedelen af de 

opsøgende rejseholdskontroller baseret på internetsøgninger, herunder de omtrent 

100 kontroller, som drejede sig om manglende registrering hos Fødevarestyrelsen. 

 

Anmeldelserne af salg på facebook drejer sig primært om markedsføring af 

fødevarer fra uregistrerede virksomheder, herunder salg af fisk, kød, æg eller 

hjemmelavede festkager. Desuden har en del af anmeldelserne i 2018 omhandlet 

østeuropæiske virksomheder, der via salgsgrupper på facebook markedsfører 

fødevarer fra Østeuropa til rumænere, polakker og andre herboende 

østeuropæere. I disse tilfælde har Rejseholdet med hjælp fra Beredskabet brugt 

AAC-systemet til at anmode om oplysninger om disse virksomheders 

registreringsforhold i hjemlandet.  
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Forbrugernes nye vaner 

 

Tal fra Danmarks statistik viser, hvordan forbrugerne i stadig højere grad begynder 

at indkøbe dagligvarer via internettet. Det stiller krav til kontrollen på internettet, 

men også til den fysiske virkelighed, hvor varerne håndteres, når de sendes ud til 

forbrugerne – hvilket ofte foregår på andre tidspunkter end forbrugernes 

sædvanlige dagligvareindkøb.  

 

 

 

 

Andelen af danske forbrugere, der i løbet af et år har indkøbt daglig- og madvarer 

på internettet er steget fra 9 pct. til 23 pct. siden 2008. Det svarer til en stigning på 

156 pct. på 10 år. 

 

 

 

 
Et af de uregistrerede transitlagre, hvor måltidskasser blev omlæsset til uregistrerede 
transportører. 

En nat i september slog Rejseholdet på baggrund af en anmeldelse til mod et 

uregistreret transitlager i Jylland. Her blev måltidskasser, der var blevet bestilt via 

en hjemmeside tilhørende en større detailkæde, omlæsset til de uregistrerede 

fragtmænd, der skulle køre kasserne ud til de endelige forbrugere. Dagen efter 

konstaterede Rejseholdet, at der var anvendt endnu et uregistreret transitlager. 
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Resultatet blev indskærpelser til transitlagrene og de uregistrerede transportører, 

mens virksomheden, der havde solgt måltidskasserne fik en bøde for ikke i 

tilstrækkelig grad at have sikret sig, at transportørvirksomhederne var i stand til at 

håndtere fødevarerne i henhold til lovgivningen. 

Samarbejde med andre myndigheder om e-handel og internetkontrol 

 

Fødevarerejseholdet har også i 2018 samarbejdet med andre myndigheder i om 

kontrol af e-handel. Udover det fortløbende arbejde i FLEP E-Commerce 

arbejdsgruppen, deltog Rejseholdet også i #Heltsikkert-projektet, som 

Konkurrence & Forbrugerstyrelsen stod i spidsen for. Her medvirkede en af 

medarbejderne fra Kosttilskudsgruppen i en kampagnefilm, der informerede 

forbrugerne om, hvad de skal være opmærksomme på, hvis de køber kosttilskud 

via internettet.  

 

Rejseholdet har ligeledes i efteråret 2018 deltaget i et interessentmøde hos 

Miljøstyrelsen, som havde fokus på uønsket kemi i produkter (fødevarer og non-

food), som forbrugerne køber online fra andre lande. 

I 2018 indgik Rejseholdet desuden i et samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. 

Samarbejdet handler om erfaringsudveksling mellem tilsynsførende/kontrollører på 

området for internetkontrol og markedsovervågning. På baggrund af Sante F’s 

tidligere fact finding mission om internetkontrol, var Fødevarerejseholdet i efteråret 

2018 inviteret til Grange i Irland. På BTSF-workshoppen ”Internet Sales of Food” 

holdt Rejseholdet oplæg om erfaringerne med internetkontrol, herunder det gode 

myndighedssamarbejde i Danmark, som var et af de områder, som fact finding 

missionen havde haft fokus på. 

 

Figur: Samarbejdspartnere vedr. kontrol af E-handel med Kosttilskud og 

andre fødevarer 
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