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Svindelstrategien kort 

Hvad er fødevaresvindel? 

Fødevarestyrelsen afventer en officiel definition fra EU-kommissionen, men læner sig op af denne 

definition: Fødevaresvindel er kendetegnet ved bevidst kompromittering eller forsætlig substitution, 

tilsætning, manipulation eller vildledende præsentation af fødevarer, fødevareingredienser eller 

fødevareemballage; eller falske eller vildledende udtalelser om et produkt med økonomisk gevinst for øje.  

(Dette jf. Project Baccus (http://baccusclass.unicampus.it/), som er støttet af Kommissionen.) 

 

Strategiens formål 

At sikre en systematisk koordinering af styrelsens indsats på tværs af enhederne, således at hele kæden fra 

jord til bord er dækket. Der udarbejdes to indsatser for hhv. fødevare- og foderområdet samt for 

veterinærområdet. Strategien på fødevare- og foderområdet skal ud over en systematisk koordinering 

bidrage med redskaber til prioritering af, hvilke produkter og svindelkategorier, der skal fokuseres på. 

 

Strategiens vision 

At mindske svindel på Fødevarestyrelsens område samt bidrage til det internationale samarbejde mod 

denne svindel  

 

Strategiens tre pejlemærker: 

1. At vi indsamler, behandler og reagerer på efterretninger og anmeldelser 

2. At vi har en videnskabelig tilgang til bekæmpelse af svindel på Fødevarestyrelsens område 

3. At der udføres indsatser, herunder kontrol på baggrund af pejlemærke 1 og 2 

 

Indsatser mod fødevare- og fodersvindel 

Strukturen er organiseret på to niveauer. En Gruppe for Strategisk Bekæmpelse af Svindel (SBS) samt en 

arbejdsgruppe, der har fokus på analyse af fødevarers kvalitet og ægthed (Arbejdsgruppen for Autenticitet 

– AA). Gruppen refererer til Fødevaredirektøren. 

 

Repræsentanter i SBS er følgende enheder i Fødevarestyrelsen: Kontrol og Data, Kemi og Fødevarekvalitet, 

International Handel, Laboratoriet, Fødevarerejseholdet, Veterinærrejseholdet, Kødkontrollen og 

Beredskabsenheden. Gruppen skal desuden i relevant omfang inddrage øvrige enheder i Fødevarestyrelsen. 

Gruppen skal løbende i sit arbejde inddrage relevante eksterne partnere såsom IFRO, universiteter, Skat, 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Politiet, brancheorganisationer, NGO’er.  

http://baccusclass.unicampus.it/
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Repræsentanter i AA er enhederne Kemi og Fødevarekvalitet og Laboratoriet. 

Indsatsmål på fødevare- og foderområdet: 

 Fødevarerejseholdet skal udvide sit samarbejde med udenlandske myndigheder samt søge 

inspiration i deres arbejde med fødevare- og fodersvindel. Dette skal ske både på enkeltsagsniveau 

og generelt ved deltagelse i Operation OPSON. 

 Der skal i strategiperioden som minimum udføres 2 prøveprojekter og 2 kampagner på baggrund af 

input fra de to nedsatte grupper. 

 Der skal ligeledes i perioden afholdes 2 workshop for branchen om fødevaresvindel. 

 Endelig skal der udarbejdes oplysningsmateriale til forbrugerne. 

Forventet effekt: 

At branchen ved strategiperiodens udløb oplever, at strategien på svindelområdet har ført til et bedre 

samarbejde, et højnet vidensniveau og bedre kendskab til Fødevarestyrelsens arbejde på området.  

Evaluering: 

Efter udløbet af denne strategi skal der ske en evaluering af samarbejdsstrukturen, de nedsatte gruppers 

arbejde og samarbejdet med de eksterne parter. Evalueringen skal munde ud i en rapport til direktionen og 

skal også indeholde anbefalinger til fremtidig strategi til bekæmpelse af svindel.  Rapportens anbefalinger vil 

dække hele Fødevarestyrelsens område. 

 

Indsatser mod svindel på veterinærområdet 

På veterinærområdet forankres ansvaret for prioriteringen, planlægning og udførelse i 

Veterinærrejseholdet, der herefter, afhængig af den konkrete sag, har ansvar for at koordinere med andre 

enheder/myndigheder og herunder samarbejde med de relevante fagkontorer i hovedkontoret samt 

overgive sager til politiet eller bistå politiet. 

Det bemærkes, at medicinområdet allerede er et særligt udpeget indsatsområde med et tværgående 

samarbejde nationalt som internationalt. 

På veterinærområdet vil Fødevarestyrelsen som noget nyt afholde et årligt internt møde i Fødevarestyrelsen 

med udgangspunkt i veterinærområdet, hvor der gøres status, og hvor deltagerne også kommer med input 

til kontrollens videreudvikling og forslag til næste års fokusområder. Til mødet vil repræsentanter for stedlige 

veterinærenheder, Fødevarerejseholdet, Laboratoriet, Kødkontrollen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, 

Dyresundhed, Foder- og Fødevaresikkerhed samt andre relevante kontorer blive indkaldt. 

Indsatsmål på veterinærområdet: 

 Veterinærrejseholdet er ansvarlig for at arrangere et årligt møde. Mødet er internt for 

Fødevarestyrelsen og er dels et informations- dels et inspirationsmøde. Første møde afholdes i 2017. 
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 Veterinærrejseholdet har hvert år mindst et særligt kontrolområde eller kampagne med involvering 

af brancheorganisationer, informationsmøder, oplysningsmateriale, pressemeddelelser o. lign. 

 Veterinærrejseholdet samarbejder med inden- og udenlandske myndigheder samt søger inspiration 

i deres arbejde. Dette sker bl.a. gennem deltagelse i WGEO og i PANGEA samt på enkeltsagsniveau, 

når konkrete sager foreligger. 

 Veterinærrejseholdet deltager i strategiperioden i de årlige WGEO-møder og en årlig PANGEA-

kontrol.   

 

Forventet effekt: 

At der hos relevante enheder er en opmærksomhed omkring svindel og større overtrædelsessager på 

veterinærområdet og at håndteringen af disse sker gennem Veterinærrejseholdet. 

Veterinærrejseholdet koordinerer i fornødent omfang indsatsen med andre enheder internt og eksternt. 

Evaluering: 

Efter udløbet af denne strategi skal der ske en evaluering. Evalueringen vil blive en del af det årlige interne 

møde og skal også indeholde anbefalinger til fremtidig strategi. Anbefalingerne vil indgå i en samlet 

rapport. 

  

Koordinering mellem fødevare-, foder- og veterinærområdet. 

Det er vigtigt, at der sker en effektiv inddragelse og koordinering i forbindelse med konkrete kontrolsager. 

Enhederne ønsker et godt og gensidigt samarbejde og ansvaret for at inddrage og koordinere påhviler den 

enhed, der har ansvar for kontrolsagen. Enheden skal tidligst muligt og aktivt tage stilling til, hvorvidt der er 

behov for koordinering mellem enheder fra fødevare- foder og veterinærområdet. 

Fødevarerejseholdet og Veterinærrejseholdet arbejder for et tættere samarbejde, og de har i 2016 iværksat 

et konkret initiativ, der skal afdække fælles kontrol- og samarbejdsområder. Arbejdet fortsætter ind i 2019. 

 


