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Slutrapport for kampagnen 

OPSON VIII 

INDLEDNING  

 

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor har Fødevarerejseholdet 

deltaget i Operation OPSON. Operation OPSON er en international årlig 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. 

 

Kampagnen omfattede følgende emner og blev udført at Fødevarerejseholdet: 

1. Kaffe 

 

2. Juice  

 

Det forventede udbytte var at kampagnen skulle bidrage til at afdække svindel med 

fødevarer samt at skabe mere lige konkurrencevilkår. 

KONKLUSION  

Umiddelbart ser der ikke ud til at være problemer med svindel med kaffe. 
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Resultaterne viser, at der er mindre problemer med juice, idet 4 ud af 51 produkter ikke 

overholder reglerne, idet der er tilsat vand eller sukker 

RESULTATER 

 

Kaffe 

Analyseresultaterne viste at alle 52 produkter levede op til lovgivningen.  

 

Der er således ikke givet sanktioner i denne del af kampagnen. 

 

Juice 

Analyseresultaterne viste at 4 ud af 51 produkter ikke levede op til lovgivningen. 3 af 

produkterne var tilsat sukker, og et af produkterne var der tilsat vand, udover hvad der 

var tilladt.  

 

Virksomhederne valgte frivilligt at stoppe salget og/eller orientere deres aftagere i de 

relevante tilfælde. 

 

I 2 virksomheder er der lavet en dybdegående kontrol for at afdække hvilken rolle de 

havde i svindlen. 

 

Der er givet bøder til 3 virksomheder 

 

 

 

METODE  

Kaffe 

De 52 prøver blev indsamlet hos importører, risterier og pakkerier. Prøverne blev 

herefter analyseret hos Eurofins med H NMR profil for at afdække om der var tilsat 

robusta til produkter der var mærket med 100% arabica. 

 

Juice 

De 51 prøver blev indsamlet hos importører og producenter. Prøverne blev herefter 

analyseret hos Imprints analytics for tilsat C-3 og C4-sukker samt for tilsætning af vand. 

Herefter blev der foretaget analyse af Brix tal på et mindre antal produkter hos Eurofins. 

 

På baggrund af resultaterne er der lavet opfølgende kontroller. I det tilfælde hvor juicen 

er produceret i Danmark, er der lavet en grundig kontrol både hos 
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produktionsvirksomhed og handelsvirksomhed. Der er udtaget yderligere prøver for at 

afdække omfanget. Desuden er sagerne sendt videre til myndighederne i 

leverandørlandene. 
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