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1. Sammendrag 

1.1 Overordnet effektivitet 
Fødevarestyrelsens direktion vurderer, at kontrollen generelt er effektiv. 

 

Fødevarestyrelsen har i 2019 nået to og delvist nået to ud af i alt fire resultatmål  vedr. 

kontrol i relation til kontrolforordning 882/2004 i resultatkontrakt 2019.  

 

De to mål, der er nået, drejer sig  om begrænsning af antibiotikaresistens og et effektivt 

fødevareberedskab.  Målet om at færre bliver syge af campylobacter er ikke opfyldt. 

To ud af tre delmål om dyrevelfærd er nået. Delmålet om en 100 % stigning af antal 

grise i laveste kategori i dyrevelfærdsmærket kategori er ikke opfyldt.  

 

Der er mange faktorer, som har indflydelse på målopfyldelsen, og nogle af dem er 

udenfor Fødevarestyrelsens styring. 

 

Landbrugsstyrelsen nåede i 2019 de planlagte kontroller på Pesticid, Økologi, Foder- 

& Hygiejnekontrollen samt Mærknings- og Registreringskontrollen.  

 

Landbrugsstyrelsen arbejder som led i strategien ’Nemt, enkelt og til tiden’ målrettet 

på at forbedre effektiviteten i kontrol og forvaltning. I 2019 har Landbrugsstyrelsen 

blandt andet indført en agil styreform på IT på tværs af organisationen med henblik på 

at sikre effektiv regelimplementering gennem hurtigere og mere hensigtsmæssig ud-

vikling af IT understøttelse. I afsnit 5.2 uddybes Landbrugsstyrelsens arbejde med ef-

fektivitet. 

 

1.2  Data om kontrollen 
I nedenstående tabel vises antal kontrolbesøg i de fleste sektorer. 

 

Virksomheds-

gruppe – re-

gelområde 

Kontrol 

2015 2016 2017   2018 

 

  2019 

Landbrugssty-

relsen 

 
     

Pesticidkontrol Kontrolbesøg, 

Landbrug 
700 760 670 673   746 

Økologi Kontrolbesøg, 

landbrug 2.773 3.461 3.763 

 

4.044 

 

4.059 

Foder – hygiej-

nekontrol 

Tilsyn på Land-

brug 
545 507 399 384  385 
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Mærkning og 

registrerings-

kontrol 

Kontrolbesøg, 

Landbrug 
934 

(+19)1 

829 

(+19)1 
824 756  722 

Fiskeristyrel-

sen 

 
   

  

Fiskevirksom-

heder – hygiej-

nekontrol 

Landings- og 

opkøberkontrol 3.074 3.231 3.071   3117 2698 

Fødevaresty-

relsen 

 
   

  

Fodervirksom-

heder 

Antal kontrol-

besøg i alt 
981 993 920 886 905 

Fødevarevirk-

somheder – 

Fødevareregler 

Antal kontrol-

besøg i alt 75.494 76.808 62.9732 61.7602 61.805 

 Ordinære kon-

trolbesøg 
50.442 50.804 50.552 50.181 48.979 

 Øvrige kontrol-

besøg fx opføl-

gende kontrol-

besøg og an-

den kontrol 

25.072 26.004 12.4212 11.5792 12.826 

Veterinære 

virksomheder 

Antal kontrol-

besøg i alt 
3.462 3.692 4.621 4.232 3924 

 Ordinær kon-

trolbesøg (nul-

punktskontrol, 

prioriteret kon-

trol og kampag-

ner) 

2.542 2.372 2.615 2.520 2474 

 Frekvenskon-

troller 
920 1.320 2.006 

1.712 1450 

Tabel 1.1 Antal kontrolbesøg i forskellige sektorer 
1 De 19 er uregistrerede besætninger 

2 Antallet for 2017 og 2018 er opgjort uden de ca. 11.000 daglige kødkontroller (til 

forskel fra de tidligere år). 

 

1.3 Udvikling i regelefterlevelse 
I nedenstående tabel ses den procentvise fordeling af det samlede kontrolresultat i 

forskellige foder- og fødevaresektorer. Det samlede kontrolresultat svarer til det dår-

ligste delresultat, som er givet på kontrollen. 

 



 

6 

 

Virksomheds-

gruppe  

Kontrolresul-

tat 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fodervirksom-

heder 1 

Ingen anmærk-

ninger 
56% 61% 61% 66% 66% 

 Indskærpelse  39% 29% 29% 24% 22% 

 Påbud eller for-

bud 
1% 1% 1% 1% 2% 

 Bødeforelæg, 

politianmel-

delse eller au-

torisation frata-

get 

9% 9% 9% 8% 10% 

Fødevarevirk-

somheder (de-

tail) 

Ingen anmærk-

ninger 
 83,8 83,8 84,0 83,1 

 Indskærpelse   13,2 13,2 12,8 13,3 

 Påbud eller for-

bud 
 0,6 0,6 0,6 0,6 

 Bødeforelæg, 

politianmel-

delse eller au-

torisation frata-

get 

 2,5 2,5 2,6 3,0 

Tabel 1.2 Fordeling af det samlede kontrolresultat i forskellige foder- og fødevaresek-

torer.  
1 Inkl. administrative kontroller efter anmærkninger på analyseattester 

 

For så vidt angår dyrevelfærdskontrollen, fremgår af nedenstående tabel 1.3 den pro-

centvise fordeling af besætninger med kvæg, svin, pelsdyr og slagtekyllinger, som fik 

indskærpelser eller påbud eller blev anmeldt til politiet. 

 

  

Tabel 3 

Besætnin-

ger 
2015 2016 2017 2018  2019 

Kvæg 17 12 19 23 31 

Svin 36 31 44 34 36 

Pelsdyr 11 10 16 13 10 

Slagtekyllin-

ger 
23 18 12 7 21 
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1.4 Nationale auditsystemer 
 

Fødevarestyrelsens Interne Audit gennemførte i 2019 følgende 3 audits:  

 Autorisation og registrering af foder og- og fødevarevirksomheder  

 Eksport 

 Dyrevelfærd i besætninger - kvæg  

 

Resultaterne fra alle tre auditeringer viser, at Fødevarestyrelsen generelt lever 

op til kravene i kontrolforordning 882/2004.  Der er i alle auditeringer fundet om-

råder, hvor Intern Audit har anbefalet, at kontrollen kan forbedres og udvikles.  

 

Landbrugsstyrelsens Intern Revision har i 2019 ikke gennemført audit i relation 

til Sante F. Auditeringsarbejdet har alene omfattet opfølgning på udestående re-

visionsbemærkninger fra tidligere auditeringer. 

 

 

1.5 Ressourser 
  

2015 2016 2017 2018    2019 

Fødevaresty-

relsen 
1.544 1.492 1.460 

1.494 1544 

Land-

brugsstyrelsen 
1.194 1.212 1.289 1029 1024 

 

Tabel 1.4 Antal årsværk pr. 31. december i årene 2015-2019 

 

 

1.6 Aktioner for at forbedre kontrollen og 

virksomhedernes regelefterlevelse 
 

1.6.1 Fødevarestyrelsen 

 

Fødevarekontrol 

Fødevarestyrelsen har i 2019 arbejdet med at implementere Fødevareforlig 4, 

som blev vedtaget af alle Folketingets partier i oktober 2018.  

https://mfvm.dk/foedevarer/foedevareforlig/  

 

Fødevarestyrelsen har ved brug af machine learning udviklet en kontroludpeg-

ningsmodel, der gør det muligt at styrke fødevarekontrollen og reducere i antallet 

af kontroller gennem en mere datadrevet og behovsorienteret kontrol, som det 

er forudsat i Fødevareforlig 4. Modellen er et værktøj til at analysere data om 

virksomhederne og på den baggrund vurdere og opdele virksomhederne efter 

deres kontrolbehov. Det omsættes i praksis til, at virksomheder med problemer 

med at overholde fødevarelovgivningen får et øget kontroltryk. Endvidere udfører 

https://mfvm.dk/foedevarer/foedevareforlig/
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Fødevrestyrelsen to opfølgende kontrolbesøg hos virksomheder, der har fået 

sanktioner. Tilsvarende tilgodeses virksomheder, der kan og vil overholde reg-

lerne. Endelig kan nævnes, at vejledningen til nye fødevarevirksomheder øges, 

så de får ca. 45 minutters vejledning ved første kontrolbesøg. 

 

Fleksibiliteten i det nye kontrolkoncept, samspillet i de forskellige kontrolindsat-

ser og brug af kontroludpegningsmodellen har muliggjort en kontrolreduktion på 

3.500 kontroller i 2020. 

 

Fødevarestyrelsen fortsætter udviklingen og optimering af kontroludpegnings-

modellen, herunder ved at udsøge potentialer i brug af andre myndighedsdata 

med henblik på at indfri det politiske mål i forliget om en samlet kontrolreduktion 

på 7.500 kontroller i 2022. 

 

I 2019 har der også være fokus på indsatserne for mikrobiologisk fødevaresik-

kerhed og fødevareberedskab. Implementeringen af fødevareforlig 4 er forløbet 

planmæssigt, og implementeringen af de forskellige underindsatser blev sat i 

gang primo 2020. Derudover er arbejdet med indsatserne over for ulovlig import, 

brodne kar, svindel og ulovlig nethandel også forløbet planmæssigt. 

 

Kontrollen på det veterinære område 

På det veterinære område har Veterinærforlig 3 (2018-2021) sat rammen. I forli-

gets andet år er der fx fastsat nyt antibiotikareduktionsmål for svin.  

 

Den politiske aftale af 18. december 2018 om styrkelse af kontrollen med dyre-

transporter har betydet en konsekvent håndhævelse af 2-dagsfristen for ind-

sendelse af logbogen, igangsættelse af 250 indladningskontroller om måneden 

af grisetransporter fra 1. juli og 2019 ud samt skærpet transportegnethedssyn 

med øget synstid i perioden 15. august til 15. november 2019. Kontrollen har 

været bevillingsfinansieret. Dette vurderes at have medført et løft i kvaliteten af 

det veterinære syn. 

 

På Fødevarestyrelsens eget initiativ blev der endvidere i slutningen af året 

igangsat et øget antal stikprøvekontroller af transporter med kvæg. 

 

Fødevarestyrelsen har evalueret den politiske aftale, og konklusionen er, at der 

fortsat er behov for udvikling af kontrollen. 

 

Den politiske aftale udløb 15. november 2019, men den styrkede kontrol med 

blandt andet øget synstid og flere indladningskontroller blev besluttet forlænget 

til 1. juli 2020. Den 25. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt 

kontrolkoncept for dyretransporter. Kontrolniveauet blev i den forbindelse forlæn-

get yderligere til 1. oktober 2020, hvor det nye kontrolkoncept for kontrollen af 

dyretransporter blev sat i kraft. 

 

 

 



 

9 

 

 

1.6.2 Landbrugsstyrelsen 
 

Nemt, enkelt og til tiden 

I 2017 iværksatte Landbrugsstyrelsen et omfattende arbejde med henblik på at 

forbedre kontrol og sikre regelefterlevelse. Arbejdet blev iværksat under strate-

gien ”Nemt, enkelt og til tiden”. 

Strategien vil frem mod 2022 iværksætte en lang række initiativer, hvoraf føl-

gende aktioner for forbedring af kontrol og regelefterlevelse fremhæves: 

- Kontrolhandlingsplanen 

- Monitorering 

- Automatisering af økologisk arealtilskud (Målsætning: 80 % automatise-

ring) 

- En ny kundeportal 

- Bedre datagrundlag for Jordbrugskontrol 

- Udbredelse af Business Intelligence  

Strategien kan læses her. 

Der henvises derudover til Landbrugsstyrelsens generelle årsrapport for 2019, 

som kan læses  her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ministeriet/AArsrapporter/AArsrapport_2019_Landbrugsstyrelsen.pdf


 

10 

 

2. Indledning 

Årsrapport 2019 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 

indeholder resultater og analyse af kontrollen inden for områderne foder- og fø-

devarer, dyrevelfærd, dyresundhed og plantesundhed. Kontrollen er gennemført 

i medfør af Danmarks flerårige, nationale kontrolplan 2017-2021 og efterfølgende 

planer m.v. I årsrapporten gennemgås også tiltag, der skal effektivisere kontrol-

len.  

 

Årsrapporten er sammenskrevet af Fødevarestyrelsen med bidrag fra Land-

brugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.  

 

Rapporten udarbejdes i henhold til artikel 44 i kontrolforordning 882/2004, der 

bestemmer, at medlemslandene hvert år skal udarbejde en rapport over kontrol-

len i det foregående år, og rapporten skal forelægges for EU-Kommissionen. 

Rapporten skal indeholde resultater af kontrollen i medfør af den nationale kon-

trolplan, analyse af overtrædelserne og foranstaltninger, der skal sikre, at den 

nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten nævnes væ-

sentlige ændringer i den nationale kontrolplan. Der er i mange tilfælde linket til 

rapporter, hjemmesider m.v., og disse fremgår af fodnoterne. 

 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er der taget udgangspunkt i Kommissionens 

beslutning af 24. juli 2008 (2008/654/EF) om vejledning til udarbejdelse af års-

rapport, hvor det er skønnet relevant, samt Kommissionens model for sammen-

drag fra december 2011. 
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3. Generelt om kontrol i 2019 

3.1 Generelle forhold 
Der er i Danmark kontrol af fødevarer, foder og produktionsdyr i alle led fra ”jord til 

bord” og fra ”hav til mav’” i relation til kontrolforordning 882/2004, hvilket dækker om-

råderne foder- og fødevaresikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og dyresundhed.  

 

Fødevareministeriet har ansvar for hovedparten af dén kontrol. Herunder hører de to 

kontrolmyndigheder Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. De udfører den stør-

ste del af den kontrol, som Danmarks flerårige nationale kontrolplan (2017-2021) om-

fatter, idet Fødevarestyrelsen står for den største del.  

 

Nedenstående andre danske myndigheder er også involveret i den offentlige kontrol i 

henhold til kontrolforordningen: 

 

 Fiskeristyrelsen  

 Miljøstyrelsen  

 Lægemiddelstyrelsen  

 SKAT  

 Politiet  

 

3.1.1 Strategiske mål 
 

3.1.1.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til jord. 

 

Fødevarestyrelsens arbejde er en succes, når vi opnår følgende delvisioner:  

 Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden  

 Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd  

 Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer  

 

Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker var: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn, åbenhed og innovation 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en ny strategi ”Faglig, bæredygtig og innovativ”, 

som gælder for årene 2020-2023. 

 

3.1.1.2 Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsens mission er at udmønte regeringens politik ved at skabe værdi for 

landbrugserhvervet på et bæredygtigt grundlag. 
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Landbrugsstyrelsens vision er at skabe rammerne for, at dansk landbrug kan være 

blandt Europas mest konkurrencedygtige. 

 

Landbrugsstyrelsen arbejder under strategien ’Nemt enkelt og til tiden’. 

 

Strategien ’Nemt, enkelt og til tiden’ fokuserer på fire strategiske indsatsområder: 

 Fremsynet erhvervspolitik 

 Kundeservice i top 

 Effektiv forvaltning af høj kvalitet  

 Digitalisering i centrum 

 

Landbrugsstyrelsen har indført en række KPI’er, som sikrer, at ledelsen bevidst styrer 

organisationen med henblik på at optimere disse områder. 

 

 

3.1.2 Audit af myndigheder 
 

3.1.2.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsens Interne Audit gennemførte i 2019 følgende 3 audits:  

 Autorisation og registrering af foder og- og fødevarevirksomheder  

 Eksport 

 Dyrevelfærd i besætninger - kvæg  

 

Resultaterne fra alle tre auditeringer viser, at Fødevarestyrelsen generelt lever op til 

kravene i kontrolforordning 882/2004.  Der er i alle auditeringer fundet områder, hvor 

Intern Audit har anbefalet, at kontrollen kan forbedres og udvikles.  

 

 

3.1.2.2 Landbrugsstyrelsen 

Intern Revision i Landbrugsstyrelsen udfører audit af de kontrolområder i Landbrugs-

styrelsen, der er omfattet af forordning 882/2004. 

 

Intern Revision har i 2019 ikke foretaget auditering af kontrolopgaver. Årets aktiviteter 

har kun omfattet opfølgning på bemærkninger fra auditeringen af økologikontrollen. 

Konklusionerne herfra er, at Landbrugsstyrelsen har fulgt behørigt op på bemærknin-

gerne. 

 

 

3.1.3 Sammendrag af den generelle overholdelse 
 

3.1.3.1 Fødevarestyrelsen 

Samlet set vurderer Fødevarestyrelsen, at de kontrollerede virksomheder m.v. havde 

en relativ høj regelefterlevelse, men der er også plads til forbedringer på flere områder.  
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Fødevarestyrelsen gav sanktioner ved 17 % af kontrolbesøgene i fødevarevirksomhe-

der. For fodervirksomheder blev der tilsvarende givet sanktioner ved 34 % af kontrol-

besøgene. 

 

3.1.3.2 Landbrugsstyrelsen 

På økologiområdet blev der fundet overtrædelser på 12,7 % af alle kontrolbesøg, hvil-

ket er et fald på 2,3 procentpoint (15 % fald), i forhold til 2018.  

 

På pesticidområdet er andelen af overtrædelser hos erhvervsmæssige brugere af 

plantebeskyttelsesmidler status quo. Der blev i kontrolåret 2019/20 fundet overtrædel-

ser hos 39 % af erhvervsbrugere, hvilket svarer til niveauet for kontrolåret 2018/19. I 

kontrolåret 2017/18 var andelen af overtrædelser 34 %.  Som beskrevet nærmere i 

afsnit 4.1.6.2 vurderes det, at stigningen i de senere år til dels skyldes forbedret risi-

koudtagning af virksomheder til kontrollen.  

 

Landbrugsstyrelsen finder overordnet overholdelsen af regler blandt virksomheder til-

fredsstillende. Løbende forbedringer af risikoudtagning samt en højere andel af uvars-

lede kontroller sikrer, at kontrolressourcerne bruges optimalt samtidig med, at der op-

nås et reelt billede af overtrædelsernes niveau. 

 

 

 

4. Den udførte kontrol i 2019 

I det følgende analyseres kontrollen i 2019 med fødevarer, foder, dyrevelfærd og dy-

resundhed, som primært foretages af Fødevarestyrelsen. Under de konkrete områder 

beskrives dog også andre myndigheders kontrol, som f.eks. Fiskeristyrelsens hygiej-

nekontrol af fisk og muslinger og Landbrugsstyrelsen økologikontrol i primærprodukti-

onen. 

4.1 Fødevarer 

Kontrollen på fødevareområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolind-

satser, hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange kontrolobjekter som 

muligt til at forstå og følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgri-

bende som muligt. Fødevarestyrelsens kontrolindsatser på fødevareområdet består 

af: Basiskontrol, prioriteret kontrol og kampagnekontrol. Basiskontrollen indeholder 

både de ordinære kontroller og opfølgende kontroller efter anmærkninger samt flere 

mindre indsatser. 

 

Fødevarestyrelsen arbejdede i 2019 med at implementere Fødevareforlig 4 fra oktober 

2018, så det kunne ændringerne i fødevarekontrolsystemer kunne starte 1. januar 

2020. 
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4.1.1 Fødevarevirksomheder generelt 

I dette afsnit analyseres de samlede kontrolresultater for fødevarevirksomheder, dvs. 

for alle kontrolområder. Nedenstående tabel viser oplysninger om antal kontrolbesøg 

gennemført i engros- og detailvirksomheder. Dertil kommer ca. 11.000 daglige kon-

troller i kødkontrollen.  

  
2017 2018 2019 

Ordinær kontrol (ekskl. priori-

teret) 

37.229 37.450 35.879 

Prioriteret kontrol 13.323 12.781 13.100 

Opfølgning på anmærkninger   8.803   8.172   8.883 

Øvrige kontroller (ekstra og 

anden) 

  3.618   3.407   3.941 

I alt 62.366 62.622 61.805 

 Tabel 4.1 Antal kontrolbesøg gennemført i engros- og detailvirksomheder i 

perioden 2017-2019 

  

 

På hjemmesiden www.findsmiley.dk offentliggøres dagligt alle smiley’er for detailvirk-

somheder og samlede kontrolresultater for engrosvirksomheder. Der er fire niveauer 

af smiley/kontrolresultat, hvor 1 er ingen anmærkninger, 2 er indskærpelse, 3 er på-

bud/forbud og 4 er bødeforlæg/politianmeldelse/autorisation frataget. Oplysningerne 

vises på flere forskellige måder, fx som søgeresultater og som samlet statistik, der 

også findes som Excel- og XML-filer. Det betyder, at offentligheden løbende kan følge 

udviklingen i fordelingen af smiley’er.  

 

Under ”Statistik og data” kan man bl.a. finde oplysninger om smiley-fordelingen og 

andel elitevirksomheder. Nedenfor vises smileyfordelingen i detail på landsplan for 

årene 2017-2019. 

 

 

Kontrolresul-

tat 
2017 2018 2019 

1 83,8 84,0 83,1 

2 13,2 12,8 13,3 

3 0,6 0,6 0,6 

4 2,5 2,6 3,0 

Tabel 4.2 Smileyfordelingen i detail på landsplan for årene 2017-2019.  

Kontrolindsatserne på fødevareområdet i 2017 er beskrevet i Kontrolfrekvensvejled-

ning, fødevareområdet - 2017 

 

http://www.findsmiley.dk/
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Den procentvise fordeling mellem de 4 smiley’er/kontrolresultater ligger forholdsvist 

konstant fra år til år. 

 

En virksomhed med en kontrolfrekvens 0,5 eller derover opnår elitestatus, hvis den får 

fire resultat 1 i træk, og alle kontroller inden for det sidste år er uden anmærkninger.  

Andelen af elitevirksomheder varierer mellem branchegrupperne og er vist i skemaet 

herunder. Andelen er beregnet af de virksomheder, som har mulighed for at blive elite 

(kontrolfrekvens mindst 0,5). 

 

  
Kan blive elite Er elite Andel elite [%] 

Detail 44740 24160 54,0 

Engros uden behandling    2679   1492 55,7 

Engros med behandling  4259 1717 40,3 

Primærproducenter    1044     491 47,0 

Tabel 4.3 Elitevirksomheder fordelt på branchegrupper, opgjort per 13.august 2020. 

 

 

I nedenstående tabel vises fordelingen af de enkelte delresultater for detail- og en-

grosvirksomheder: 

 

Kontrolresultater 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingen anmærkninger 95,8 95,7 95,6 95,5 95,4 

Indskærpelse  3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 

Påbud eller forbud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bødeforelæg, politi- 

anmeldelse eller autorisa-

tion frataget 

0,5 0,5 0,5 0,6 

 

0,7 

 100 100 100 100 100 

Tabel 4.4 

 

 

Aktioner for at forbedre kontrollen 

I oktober 2018 blev Fødevareforlig 4 vedtaget af alle Folketingets partier.  

https://mfvm.dk/foedevarer/foedevareforlig/  

 

I 2019 har der derfor været fokus på forarbejderne til indsaterne på kontrolområdet, 

herunder det nye kontrolkoncept og datadrevet kontrol. Dette er forløbet planmæssigt 

i 2019, og implementeringen af de forskellige indsatser er klar til at blive sat i gang i 

2020.  

 

https://mfvm.dk/foedevarer/foedevareforlig/
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Fødevarestyrelsen har ved brug af machine learning udviklet en kontroludpegnings-

model, der gør det muligt at styrke fødevarekontrollen og reducere i antallet af kontrol-

ler gennem en mere datadrevet og behovsorienteret kontrol, som det er forudsat i Fø-

devareforlig 4. Modellen er et værktøj til at analysere data om virksomhederne og på 

den baggrund vurdere og opdele virksomhederne efter deres kontrolbehov. Det om-

sættes i praksis til, at virksomheder med problemer med at overholde fødevarelovgiv-

ningen får et øget kontroltryk. Endvidere udfører Fødevrestyrelsen to opfølgende kon-

trolbesøg hos virksomheder, der har fået sanktioner. Tilsvarende tilgodeses virksom-

heder, der kan og vil overholde reglerne. Endelig kan nævnes, at vejledningen til nye 

fødevarevirksomheder øges, så de får ca. 45 minutters vejledning ved første kontrol-

besøg. 

 

Fleksibiliteten i det nye kontrolkoncept, samspillet i de forskellige kontrolindsatser og 

brug af kontroludpegningsmodellen har muliggjort en kontrolreduktion på 3.500 kon-

troller i 2020. 

 

Fødevarestyrelsen fortsætter udviklingen og optimering af kontroludpegningsmodel-

len, herunder ved at udsøge potentialer i brug af andre myndighedsdata med henblik 

på at indfri det politiske mål i forliget om en samlet kontrolreduktion på 7.500 kontroller 

i 2022. 

 

 

4.1.1.1 Prøveprojekter 

Resultater fra mikrobiologiske og kemiske prøveprojekter findes under de relevante 

links på fødevarestyrelsens hjemmeside1. 

 

 

4.1.1.2 Kontrolkampagner 

I 2019 blev der udført 20 kontrolkampagner på fødevareområdet (https://www.foede-

varestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/de-

fault.aspx): 

 

 Akrylamid - Kontrol af afbødende foranstaltninger 

 Kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger på dagligvarer 

 Anvendelse af tilsætningsstoffer i produktionsvirksomheder 

 Balanceregnskaber i virksomheder, der producerer økologiske fødevarer 

 Mærkningskampagne - menukort 

 Frivillig mærkning af fjerkrækød med produktionsoplysninger 

 Detailslagteres brug af nitrit ved lagesaltning 

 Tilsætningsstoffer i tun 

 Kontrol af mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomhe-

der  

 Primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner - del 2 

 Styring af Listeria i detailforretninger 

 Vedligeholde i fødevarevirksomheder 

                                                           
1 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
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 Mobile salgssteder 

 Analytisk kontrol af kontaminanter 

 Analytisk kontrol af sporedannende bakterier (Aflyst fra 1.7.2019) 

 OPSON2 VIII 

 Koordineret kontrolplan krydderier og urter 

 Indsats mod organiseret butikstyveri af fødevarer 

 IUU kontrol - manglende anmeldelse af partier til kontrol  

 Vejledning ved sanktioner 

 

Flere af kontrolkampagnerne uddybes i afsnittene om konkrete kontrolområder. 

 

 

4.1.2 Egenkontrol 

 

Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende virksomhedernes egenkontrol inklusiv risiko-

analyse  under kontrolbesøg. Der er ikke foretaget særskilte opgørelser over kontrol-

resultaterne heraf. 

 

I 2019 var der ikke kontrolkampagner kun omhandlende egenkontrol. Der har været 

en række kampagner, hvor kontrol af egenkontrol også var omfattet. På baggrund af 

resultaterne i kampagnerne ”Tilsætningsstoffer i tun” og ”Anvendelse af tilsætnings-

stoffer i detailvirksomheder” kan Fødevarestyrelsen konstatere, at virksomhederne ge-

nerelt har godt styr på egenkontrol. Få virksomheder havde ikke en tilstrækkelig risi-

koanalyse, eller risikoanalysen var ikke til stede i virksomheden. Resultatet var ikke ud 

over, hvad kontrollen normalt ser.  

 

 

4.1.3 Fødevarehygiejne 
 

4.1.3.1 Fødevarehygiejne fødevarevirksomheder 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist fødevarehygiejnen under kontrolbesøg 

på fødevarevirksomheder og ved at tage og analysere prøver. 

 

Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år kontrolkampagner på fødevarehygiejneom-

rådet. I 2019 er der gennemført tre kampagner på dette område: 

 

Kontrolkampagne om mobile salgssteder  

Kampagnen havde fokus på, at de mobile virksomheder, der skal registreres som fø-

devarevirksomhed, bliver registreret hos Fødevarestyrelsen, så de bliver omfattet af 

fødevarekontrollen. Derudover var der fokus på kontrol af og vejledning om relevante 

hygiejneregler, fx regler om personlig hygiejne, adgang til toiletforhold, opbevaring af 

                                                           
2 OPSON er en årlig international aktion mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer, 

som er koordineret af Interpol og Europol.  
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fødevarer og emballage, temperaturforhold og skadedyrssikring samt kontrol af og vej-

ledning om sporbarhed. 

 

Kampagnen viste, at de mobile virksomheder havde god regelefterlevelse. Der var en 

regelefterlevelse både for registrering og hygiejne på 95,5 %. Regelefterlevelsen for 

sporbarhed var på 96,5 %. Der blev udført 203 kontroller i kampagneperioden. 

 

Vedligehold i fødevarevirksomheder  

Kampagnen omfattede kontrol i alle typer engros- og detailvirksomheder med produk-

tion og havde fokus på at kontrollere vedligeholdelse, kontrollere og vejlede om pro-

cedurer for vedligeholdelse og kontrollere og vejlede om produktionsflow i forhold til 

placering af håndvaske og adgang til personaletoilet.  

 

Der blev udført 1511 kontroller i kampagneperioden, fordelt med 1372 i detailvirksom-

heder og 139 i engrosvirksomheder.  

 

Kampagnen viste, at virksomhederne havde godt styr på, at et godt produktionsflow i 

forhold til indretning kan minimere risikoen for krydsforurening. Kampagnen viste også, 

at virksomhederne generelt var gode til at vedligeholde deres lokaler, udstyr og inven-

tar. 

 

Regelefterlevelsen i kampagnen sammenlignet med den generelle fødevarekontrol 

2018, fordelt på de tre lovgivningsområder, viste en højere regelefterlevelse på lovgiv-

ningsområdeniveau for lovgivningsområderne håndtering af fødevarer og egenkontrol 

og en lavere regelefterlevelse for vedligeholdelse.  

 

Der er derudover konstateret 8,9 % bagatelagtige forhold relateret til håndtering af 

fødevarer og 15 % bagatelagtige forhold relateret til vedligeholdelse. Begge resultater 

kan indikere et behov for øget fokus på områderne. 

 

Kontrolkampagne om primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kani-

ner – del 2  

Den 1. september 2016 og 1. januar 2017 kom der nye regler, der gav primærprodu-

center nye muligheder for direkte levering af animalske fødevarer til endelige forbru-

gere og lokale detailvirksomheder. 

 

I 2016/2017 gennemførte Fødevarestyrelsen kort efter de nye reglers ikrafttræden 

kampagnen "Primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner". 

Kampagnen viste, at der generelt var en høj regelefterlevelse hos registrerede virk-

somheder. Ca. 20 % af de kontrollerede virksomheder manglede den lovpligtige regi-

strering og havde derudover også en dårlig regelefterlevelse på andre områder, bl.a. 

salmonellakontrol.  

 

Da kampagnen blev gennemført, var der etableret ganske få detailvirksomheder, der 

havde gjort brug af den nye mulighed for at udtage organer af eget opdrættet fjer-

kræ/egne kaniner. Der var ingen, der havde gjort brug af muligheden for at etablere 

ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning. Det var derfor relevant 
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at gentage kontrolkampagnen i 2019, nu hvor flere kunne have gjort brug af mulighe-

den for at etablere detailvirksomhed på bedriften. 

 

Formålet med kampagnen var at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterle-

velsen ved: 

 Primærproducenters stalddørssalg af æg, tamfjerkræ og kaniner 

 Primærproducenters levering til lokale detailvirksomheder af æg, tamfjerkræ og ka-

niner 

 Detailvirksomheder på bedriften, hvor der åbnes og udtages organer fra tamfjer-

kræ/kaniner 

 Nyetablerede ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning af æg 

 Primærproducentens levering af æg fra egen detailvirksomhed på bedriften eller fra 

egen lokale bod på offentlige markeder 

 Markedsføring af æg, herunder reglerne om korrekt mærkning af æg og om forbud 

mod vask af æg  

Resultatet viste høj regelefterlevelse hos de registrerede virksomheder og lav regelef-

terlevelse blandt ikke registreret stalddørssalg: 

 

 Der blev gennemført 233 kontrolbesøg, heraf 188 hos allerede registre-

rede/autoriserede virksomheder. Regelefterlevelsen blandt de registrerede 

virksomheder var 95 %, hvilket må betegnes som en høj regelefterlevelse, der 

er på niveau med regelefterlevelsen ved den tilsvarende kampagne i 2016-

2017 (96 %).  

 Blandt de registrerede/autoriserede virksomheder var der flest overtrædelser 

af regler om salmonellakontrol, ligesom enkelte virksomheder var forkert regi-

strerede. Hovedparten af sanktioner blev givet til stalddørssælgere af æg. Kun 

et enkelt ægpakkeri og et detailsalg af fjerkræ blev sanktioneret. 

 Knap 20 % af de udvalgte kontrollerede virksomheder manglede den lovplig-

tige registrering og havde derudover også en lav regelefterlevelse på andre 

områder, bl.a. regler om salmonellakontrol af æg, returmodtagelse af ægge-

bakker og manglende oplysninger om holdbarhed på æg.  

 Hovedparten af samtlige sanktioner (82 %) blev givet til ikke registreret stald-

dørssalg og et enkelt ikke registreret detailsalg af fjerkræ. Heraf drejede 40% 

sig om andre overtrædelser end manglende registrering.  

Kravet om registrering hos Fødevarestyrelsen og salmonellakontrol er ikke nye regler, 

men det giver tilsyneladende stadig problemer for nogle af virksomhederne. Resulta-

terne tyder på, at der fortsat mangler viden om, hvilke regler der gælder, når man som 

primærproducent vil markedsføre sine æg/fjerkræ/kaniner ved stalddørssalg. Det 

fremgår af virksomhedernes bemærkninger på kontrolbesøgene, at de ofte ikke er klar 

over, at stalddørssalg, ud over tilmelding til CHR-registret, også skal være registreret 

hos Fødevarestyrelsen, og at stalddørssælgere af æg skal være tilmeldt hos Danske 
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Æg, og de er i tvivl om reglerne om salmonellakontrol. Resultaterne af kontrolkampag-

nen kunne dermed godt tyde på, at der fortsat er behov for en informationsindsats 

overfor især ikke registrerede stalddørssælgere af æg.  

 

Flere virksomheder etableret efter de nye regler 

I forhold til 2016/2017 er der nu flere virksomheder, der har benyttet sig af de nye 

muligheder for at etablere en detailbutik og udtage organer af eget opdrættet fjer-

kræ/kaniner eller etablere et ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning af æg. 

 

4.1.3.2 Hygiejnekontrol af fisk og muslinger m.m. til og med første 

omsætningsled 

Fiskeristyrelsen er ansvarlig for hygiejnekontrol med ferske fiskevarer til og med første 

omsætningsled og med to-skallede bløddyr frem til første omsætningsled. Styrelsen 

kontrollerer hygiejne for fisk om bord på fartøjer, ved landingstidspunktet og hos op-

købere. Det er en kontrol af fartøjernes indretning og af, at hygiejneforholdene ved 

landing eller fx på auktionerne ikke kontaminerer fisken. Det kontrolleres endvidere, 

om hygiejne- og temperaturkravene er overholdt ved håndtering af fisken. Kontrollører 

foretager organoleptiske undersøgelser af fisken og vurderer på den baggrund, om 

fiskevarerne er egnede til konsum eller ej.  

 

Styrelsen fører også kontrol med, at der ikke fiskes eller markedsføres fisk fra områder, 

hvor der er fastsat regler om fiskerirestriktioner. 

 

4.1.3.3 Resultater og analyse af kontrollen 

Hygiejnekontrollen udføres i forbindelse med, at styrelsen foretager fiskerikontrol. Ta-

bellen nedenunder viser antal hygiejnekontroller med mængdeangivelse for kg fisk i 

perioden 2016-2019. Det fremgår, hvor mange af de udførte kontroller, der fandt sted 

i forbindelse med en landingskontrol, om bord på fartøjer ved fiskerikontrol til søs eller 

hos opkøbere (primært auktioner). 

Kontrolbesøg Antal/Mængde kg 016 2017 2018 2019 

Landingskon-

trol  Antal kontrolbesøg 1.915 1.819 1.734 1.620 

  Kontrolleret mængde i kg 20.567.745 23.861.234 21.440.520 23.632.059 

Opkøberkon-

trol Antal kontrolbesøg 899 862 1.004 731 

  Kontrolleret mængde i kg 12.707.261 13.628.228 16.874.926 15.306.217 



 

21 

 

 

Tabel 4.5 Antal hygiejnekontroller med mængdeangivelse for kg fisk.  

 

I 2019 blev der landet 266.358.180 kg fisk til konsum i Danmark, og heraf blev der 

udført hygiejnekontrol for de 39.397.085 kg. Der er således udført hygiejne kontrol på 

14,8 % af de landede mængder konsumfisk i 2019.  

 

Kontrollen førte i 2019 til, at der blev rejst 12 sager for manglende isning, rensning, 

skylning m.v. af fangsten samt en sag om forarbejdning af fisk ombord på et fartøj 

uden autorisation.Derudover blev der givet et forbud og et straks påbud til en opkøber 

for manglende hygiejne og for opbevaring af fiskeriaffald sammen med konsumfisk. 

 

Ved kontrol af områder, der er lukket grundet forurening, blev der 34 gange fundet 

fiskeredskaber i de lukkede områder. Det drejer sig om 87 fiskeredskaber i alt, styrel-

sen har taget redskaberne i forvaring, men kan ikke rejse sager, da der ikke er nogen, 

der har meldt sig som ejer af redskaberne. 

 

Fiskeristyrelsen har i 2019 prioriteret kontrol med salg over kaj af laks til konsum fra 

den østlige Østersø. Der blev ikke konstateret nogen overtrædelser. 

 

Ved kontrol af fiskeri af to-skallede bløddyr blev der rejst fem sager i 2019. Tre sager 

som følge af manglende eller mangelfulde registreringsdokumenter og to sager som 

følge af manglende overdækning af containere med blåmuslinger. Endvidere har sty-

relsen konstateret 16 ulovlige østersdepoter, og her har styrelsen genudsat indholdet 

af depoterne, da man ikke kan få oplyst, hvem der ejer depoterne og derfor heller ikke 

kan rejse sag. 

 

Fiskeristyrelsen overvåger også, at der ikke fiskes to-skallede bløddyr i lukkede områ-

der. Det kontrolleres på inspektionsture fra land og til søs og ved kontrol af data fra 

fartøjer. På fartøjer, der har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger, er der installeret et 

elektronisk overvågningssystem, der registrerer fartøjernes position hver 10. sekund, 

samt aktivitet på spil/fangstudstyr, og det er de data, Fiskeristyrelsen fører kontrol med. 

Der blev rejst tre sager om fiskeri af to-skallede bløddyr fra et lukket område i 2019. 

 

 

4.1.4 Mikrobiologiske forureninger 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist mikrobiologiske forureninger under kon-

trolbesøg og ved at udtage og analysere prøver. 

Kontrol til søs Antal kontrolbesøg 417 390 379 347 

  Kontrolleret mængde i kg 568.637 499.519 404.818 458.809 

Total Antal kontrolbesøg 3.231 3.071 3.117 2.698 

  Kontrolleret mængde i kg 33.843.643 37.988.981 38.720.264 39.397.085 
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Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojek-

ter for at generere data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder 

data til at verificere handlingsplaner, iværksatte tiltag, virksomhedernes egenkontrol 

samt til at udpege og overvåge problemområder. De mikrobiologiske undersøgelser 

og prøveprojekter kan inddeles i tre hovedgrupper: 

 

 Overvågning 

 Kortlægning 

 Kontrol og mistankeprøver. (Dækker prøveudtagning ved sygdomsudbrud, 

kundeklager eller mistanke om uhensigtsmæssig produktion i specifikke virk-

somheder.) 

 

Resultaterne af visse af Fødevarestyrelsens mikrobiologiske undersøgelser bliver 

publiceret i Annual Report on Zoonoses samt i DANMAP publikationer, se næste afsnit 

om zoonoser. Annual Report on Zoonoses samler data fra den nationale overvågning 

efter Zoonosedirektivet (2003/99/EF). Rapporten beskriver også i korte træk overvåg-

ningen, herunder frekvens. Rapporter for de seneste år kan ses ved nedenstående 

link3. 

 

I 2019 var der 1.122 registrerede humane salmonellatilfælde, dvs. lidt færre end i 2018, 

men stadig på samme niveau. Antallet af campylobactertilfælde var 5.389, dvs. en stor 

stigning i forhold til 2018. Stigningen i 2019 skyldes et udbrud med campylobacter, 

som estimeres til at inkludere over 800 registrerede tilfælde.  

 

Resultatmål 

Antallet af registrerede humane sygdomstilfælde som følge af salmonella må i 2019 

ikke overstige 1.050 ifølge Fødevarestyrelsens resultatkontrakt. Antallet af sygdoms-

tilfælde forårsaget af campylobacter må ikke overstige 4.320 i 2019. 

 

Der var 1.122 registrerede humane salmonellatilfælde i 2019, og målet er derfor ikke 

nået. Antallet af humane campylobactertilfælde var 5.389, og målet for campylobacter 

er dermed ikke nået i 2019. 

 

Kontrol for salmonella og overvågning af campylobacter i dansk og udenlandsk kød 

Fødevarestyrelsen har i 2019 gennemført kontrol af salmonella i dansk kyllingekød, 

overvåget forekomsten af salmonella i dansk og udenlandsk svine-, okse- og andekød 

og overvåget forekomsten af campylobacter i dansk og udenlandsk kyllingekød samt 

dansk hakket oksekød. Resultaterne af kontrollerne og overvågningen offentliggøres 

på Fødevarestyrelsens hjemmeside og i Annual Report on Zoonoses in Denmark. 

 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU) i 2019 for første gang været i stand til at identificere udbrud 

med Campylobacter og gennemført smitteopsporing. Man identificerede bl.a. et stort 

                                                           

3 https://www.food.dtu.dk/publikationer/sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/zoonoser-aarlige-rapporter  

 

http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
http://www.danmap.org/Downloads/Reports.aspx
http://www.food.dtu.dk/english/Publications/Food-safety/Zoonosis---annual-reports
https://www.food.dtu.dk/publikationer/sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/zoonoser-aarlige-rapporter
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udbrud med campylobacter, som estimeres til at inkludere over 800 tilfælde. Kilden var 

med stor sandsynlighed kyllingekød, og erfaringerne fra udbruddet publiceres i Annual 

Report on Zoonoses in Denmark 2019. 

 

Der blev registreret 5.389 campylobactertilfælde i 2019. Det er en stigning på 842 (18 

%) i forhold til antallet af registrerede sygdomstilfælde i 2018 (4.547). Målet om en 

reduktion på 5% er dermed ikke opnået. Fødevarestyrelsen har i 2019 gennemført et 

projekt i samarbejde med SSI, hvor positive prøver fra fødevarer (fersk kyllingekød og 

hakket oksekød) samt fra syge mennesker blev typebestemt for at finde eventuelle 

sammenhænge. Dette projekt betød, at et stort udbrud, med formentlig over 800 regi-

strerede sygdomstilfælde, blev opdaget. Kyllingekød fra et stort dansk fjerkræslagteri 

var kilde til udbruddet. Fødevarestyrelsen har fulgt op over for samt været i tæt dialog 

med slagteriet, der har sat en handleplan med en række tiltag i gang. Dette udbrud 

kan, i hvert fald til dels, forklare den manglende målopfyldelse. Derudover er der i 2019 

konstateret forekomster i kyllingeflokkene på niveau med forekomsten i 2018, hvilket 

er højere end i 2017. Også i kyllingekødet har overvågningen vist, at der fra begge de 

store slagterier har været højere niveauer af campylobacter end før 2018. Disse for-

hold kan også have betydning for målopfyldelsen. 

 

Omkring 1/3 af de syge bliver smittet under udlandsrejse, og det er ikke gjort op, om 

der i 2019 har været en stigning i denne andel. Udbruddet og den manglende målop-

fyldelse i 2019 indgår i styregruppens arbejde for tilrettelæggelse af den fortsatte ind-

sats i handlingsplanen for reduktion af campylobacter. 

 

 

Antibiotikaresistens 

Et særligt indsatsområde er antibiotikaresistens i fødevarer og fødevareproducerende 

dyr. Fokus er på de antibiotikatyper, der betragtes som kritisk vigtige for at behandle 

mennesker. 

 

Da udvikling og forekomst af antibiotikaresistens skal betragtes i et ”One Health” per-

spektiv, arbejder Fødevarestyrelsen tæt sammen med sundhedsmyndigheder og 

forskningsinstitutioner på i fællesskab at forbedre viden og iværksætte relevante un-

dersøgelser og tiltag. Samtidig følges udviklingen i forekomsten af resistente bakterier 

i fødevareproduktionen via en harmoniseret EU resistensovervågning samt i supple-

rende projekter for at skabe et godt datagrundlag, så det er muligt at følge op over for 

en uhensigtsmæssig resistensudvikling. Resultater af resistensovervågningen bliver 

afrapporteret i den årlige DANMAP rapport, som kan læses her www.danmap.org   

 

Styrket indsats for salmonella og campylobacter 

Målet i den danske driftsplan overfor salmonella hos svin og i svinekød er at fastholde 

en forekomst på højst 1 % salmonella positive slagtekroppe hvert år. Forekomsten i 

2019 var 1,2 %, og dermed er målet ikke nået. Overskridelsen skyldes høje forekom-

ster på tre store slagterier i foråret 2019, bl.a. relateret til fejl i procesudstyr. Data fra 

svinebesætningerne tyder ikke på en øget forekomst blandt slagtesvin.   

 

http://www.danmap.org/
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I Danmark har der været initiativer over for Salmonella Dublin hos kvæg siden 2002. 

Bekæmpelsesplanen er revideret og justeret løbende. Forekomsten af Salmonella 

Dublin i danske kvægbesætninger er faldet, men i de seneste år er udviklingen stag-

neret. I 2019 blev det derfor besluttet, at Fødevarestyrelsen i samarbejde med bl.a. 

kvægbranchen, DTU og Københavns Universitet (KU) skal udarbejde en ny plan for 

bekæmpelsen af Salmonella Dublin i Danmark. Formålet med bekæmpelsen er, at 

nedbringe de erhvervsøkonomiske omkostninger ved smitte med Salmonella Dublin 

og at sikre fødevaresikkerheden, så antallet af humane tilfælde med S. Dublin holdes 

på et lavt niveau. 

 

En ny handlingsplan over for campylobacter trådte i kraft i 2018. Den løber til udgan-

gen af 2021 og indeholder mål for reduktion samt opfølgning på de smittekildeprojek-

ter, som blev gennemført i den tidligere plan. Antallet af campylobacterpositive flokke 

bliver overvåget, ligesom forekomsten af campylobacter i kyllingekød bliver overvåget 

på slagterierne. I 2019 var risikoen for at blive syg af campylobacter fra danskprodu-

ceret kyllingekød igen høj, mens forekomsten af smittede kyllingeflokke faldt lidt. I 

2019 var der også flere registrerede humane sygdomstilfælde end i 2018, i alt  5.389. 

Stigningen skyldes sandsynligvis primært et stort udbrud med campylobacter.  

 

Mikrobiologiske analyseresultater 

Resultater af de ca. 20.000 undersøgte prøver offentliggøres dels på Fødevarestyrel-

sens hjemmeside om kontrolresultater (https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kon-

trol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx) og dels i Fødevareinstitut-

tet, DTU publikationen ”Annual Report on Zoonosis in Denmark” 

(https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/Zoo-

noser-aarlige-rapporter) 

 

Kontrolkampagnen ” Styring af Listeria i detail” 

Fødevarestyrelsen har som opfølgning på indsatsen omkring Listeria i i 2019 gennem-

ført en kontrolkampagne i et udsnit af detailvirksomheder for at sikre at detailforretnin-

ger fx slagterforretninger og slagterafdelinger i supermarkeder, fiskeforretninger og lig-

nende, der producerer kendte risikoprodukter for listeria har en god styring af og fokus 

på listeria. Derudover vil Fødevarestyrelsen med kampagnen udbrede kendskabet til 

det nye vejledningsmateriale på ”Alt om listeria-sitet”. Det nye vejledningsmateriale 

giver virksomhederne mulighed for at følge op på opmærksomhedspunkter, blandt an-

det i relation til eventuelle prøveplaner og indplacering af produkter i kategorier i for-

hold til vækst af listeria. 

 

Resultaterne af kontrolkampagnen udført i 412 virksomheder viser, at der er behov for 

mere fokus på virksomhedernes risikoanalyse på området – især omkring angivelse 

af holdbarhedslængde af produkter. Mange virksomheder er fortsat fokuseret på for-

dærv, og mangler den fornødne indsigt i vækstforholdene for Listeria. Med henblik på 

at løfte dette område planlægger Fødevarestyrelsen i 2021 en prioriteret indsats om 

fastsættelse af holdbarhed på spiseklare fødevarer i detailleddet. Hertil kommer, at der 

i EU kommissionens arbejdsgruppe om mikrobiologiske kriterier diskuteres at plan-

lægge træningsaktiviteter for virksomhederne i BTSF regi samt at justere de mikrobi-

ologiske kriterier for Listeria i spiseklare fødevarer. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx
https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/Zoonoser-aarlige-rapporter
https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Sygdomsfremkaldende-mikroorganismer/Zoonoser-aarlige-rapporter
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4.1.5 Kødkontrol på slagterier 

  Kødkontrollen udfører kontrollen med alle slagtedyr i Danmark på både de store slag-

terier og små slagtehuse. Kontrollen udføres både før og efter slagtning. 

 

 

Tabel 4.6 Antal slagtedyr i år 2017-2019 

*De små slagtehuse indgår ikke i tabellen, idet de står for mindre end 1 % af slagtnin-

gerne heraf vildt m.v. 

 

Som tabellen viser er der årligt udsving i antallet af slagtninger, hvorfor kontrollen lø-

bende arbejder på at sikre den tilstrækkelige bemanding til kontrollen, og effektiviserer 

når slagtetallet falder.  

 

Kødkontrollen fulgte i 2019 op på Fødevarestyrelsens generelle fokus på transport af 

dyr ved at undersøge udførelsen af AM-kontrollen i kontrolsektionerne. Undersøgelsen 

viste, at der generelt udføres god AM-kontrol i Kødkontrollen, og der er sat initiativer i 

gang, der skal sikre udbredelsen af ”best practice” på tværs af kontrollen.  

 

For at styrke kvaliteten i kontrollen og myndighedsudøvelsen gennemførte Kødkon-

trollen i 2019 et undervisningsforløb for embedsdyrlægerne, der skal styrke de forvalt-

ningsmæssige kompetencer i kontrollen. 

 

Som et element af klimadagsordenen og det øgede fokus på at begrænse madspild 

har Kødkontrollen i samarbejde med branchen afdækket mulighederne for at de dyr, 

der kasseres på grund af sygdom, alligevel kan anvendes til konsum. Særligt brugen 

af bakteriologiske undersøgelser (BU) har vist sig at være et vigtigt værktøj, og Føde-

varestyrelsen og branchen arbejder på at øge anvendelsen af BU. 

 

Den 1. december 2019 trådte den nye EU kontrolforordning i kraft, og Kødkontrollen 

vil i 2020 arbejde med de muligheder, det giver for ændring af kontrollen. 

Kontrolsted Antal slagtedyr  

2017 

Antal slagtedyr  

2018 

Antal slagtedyr  

2019 

 

Store  

Svineslagte-

rier 

17.468.344 17.350.191 16.033.436 

 

Mindre  

Svineslagte-

rier 

1.036.600 1.136.266 

1.167.987  

Kreaturslagte-

rier 
459.985 466.116 

440.372  

Fjerkræslagte-

rier 
108.696.000 107.317.275 

105.169.230  

Total 127.660.929 126.269.848 122.811.025  
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4.1.6 Kemiske forureninger 
 

4.1.6.1 Kemiske forureninger i fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist kemiske forureninger i fødevarer under 

kontrolbesøg og ved at udtage og analysere prøver. 

 

Området kemiske forureninger omfatter metaller, mykotoksiner, naturlige toksiner, or-

ganiske miljøforureninger samt procesforureninger. De fleste af stofferne er reguleret 

i EU forordning 1881/2006 med maksimalgrænseværdier. Animalske produkter kon-

trolleres primært i medfør af direktiv 96/23. 

 

4.1.6.2 Metaller 

Under direktiv 96/23 er der kontrolleret ca. 200 animalske prøver for indhold af metal-

ler. Der blev konstateret overskridelser af grænseværdierne for kobber i kalvelever. 

Kobber er reguleret via forordning 396/2005 som en pesticidrest, men indholdet i de 

animalske produkter vurderes at afspejle det naturlige næringsstofbehov, som dyrene 

har. Det forventes, at EU Kommissionen snarest påbegynder revision af grænsevær-

dierne, for at de kan tage hensyn til dyrenes næringsstofbehov.  

 

I 2019 var der særligt fokus på kakao, chokolade og risikiks – i alt udgjorde dette 40 

prøver. Der blev fundet for højt indhold af cadmium i 4 ud af 19 prøver af kakao/cho-

lolade samt af uorganisk arsen i 3 ud af 21 prøver af riskiks. 

 

 

4.1.6.3 Mykotoksiner 
Der blev kontrolleret for aflatoksiner og ochratoksin A under direktiv 96/23 i animalske 

produkter. Her blev der ikke fundet overskridelser. 

 

Aflatoksiner analyseres desuden under EU’s importrestriktioner samt skærpet import-

kontrol foruden 20 prøver i øvrige risikoprodukter (nødder, krydderier, dadler, ris, 

rosiner, tomatkoncentrat). Heraf var der en overskridelse i et parti jordnødder.  

 

Der blev kontrolleret 100 prøver af korn for indhold af mykotoksiner (DON, 3-acetyl 

DON, 15-acetyl DON, T-2 og HT-2). Majsprøver blev yderligere analyseret for fumo-

nisin B1+B2 og for zearalenon. Rugprøver blev supplerende analyseret for ochratoksin 

A og meldrøjealkaloider. Der blev ikke fundet overskridelser.  

 

23 prøver af rug blev yderligere analyseret for ochratoksin A. Der blev ikke fundet 

overskridelser af EU maksimalgrænseværdier. 

 

4.1.6.4 Procesforureninger: 

For procesforureninger analyserede Fødevarestyrelsen for akrylamid, PAH og 3-

MCPDestre og glycidylsyreestre. 

 

I 2019 blev der fundet følgende: 
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Ud af 68 prøver vedr. akrylamid var der overskridelser af benchmarkværdierne for 3 

ud af 10 prøver af pomfritter, 4 ud af 18 prøver af bagværk (kiks, knækbrød, småkager 

samt en burgerbolle med brændt logo), 1 ud af 5 prøver af snacks samt 1 ud af 3 

prøver af sorte oliven. 

 

For PAH blev der analyseret 30 prøver fordelt på røget fisk, kakao, kokosmel samt 

vegetablsk olie. Der blev ikke fundet overskridelser.  

 

38 prøver for 3-MCPD estre og glycidylsyreestre viste højt indhold i 1 ud af 13 vege-

tabilske olier samt 3 ud af 15 småkager og kiks. 

 

4.1.6.5 Miljøforureninger  
Dioxin og PCB: 

Under direktiv 96/23 blev der kontrolleret 256 prøver for dioxin og PCB i animalske 

fødevarer. 

 

Alle prøver overholdt de fastsatte grænse- og indgrebsværdier for dioxin og PCB. En 

hest havde indhold af sum-DIO+PCB TEQ over den fastsatte nationale aktions-

grænse. 

 

I projektet om dioxin og PCB i risikoprodukter blev der undersøgt 20 prøver af diverse 

produkter med stort konsum på det danske marked: Laksefilet, marinerede sild, di-

verse ost og fløder. Ingen prøver overskred de gældende grænseværdier.  

 

I projektet om dioxin og PCB i æg fra udegående høns fra mindre besætninger, blev 

der i alt undersøgt æg fra 10 besætninger af små producenter med under 50 høns. 

Der blev ikke fundet overskridelser. 

 

I importprojektet blev der undersøgt 30 prøver af forskellige kødprodukter (lam og 

okse) og fisk og skaldyr (blæksprutte, hellefisk, laks, tun, tilapia, makrel, rejer og pan-

gasius) samt fiskeolier (konsum og foder). Der blev ikke fundet overskridelser.  

 

I Østersølakseprojektet blev 13 laks (mellem 5 og 11 kg), fanget lige nord for Bornholm 

(ICES-25), analyseret. Alle laksene blev analyseret uden trimning. Ingen af laksene 

havde indhold over grænseværdien. Indholdet i de undersøgte laks følger det lave 

niveau, der blev fundet i 2018, som er lavere end i de laks, der blev undersøgt i 2005-

2013. 

 

I fiskeprojektet med prøver fra danske farvande og Østersøen blev der undersøgt i alt 

38 prøver fordelt på makrel, mørksej, kulmule, ising, havkat, pighvar, slethvar og sild. 

Ingen af fiskene overskred grænseværdierne for dioxin og PCB. 

 

I 2019 blev der analyseret 32 prøver for bromerede flammehæmmere (PBDE). Ud over 

de 12 planlagte prøver af hav- og dambrugsørreder blev der analyseret 20 prøver af 

forskellige matricer: svin (økologiske og konventionelle), kylling, okse, æg, hjort, få-
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relever, sild, rejer fra USA og hellefisk fra Rusland. Der er endnu ikke fastsat grænse-

værdier for PBDE, men ingen af de undersøgte prøver overskred de nationale aktions-

grænser for sum 7 PBDE (uden BDE-209) eller sum 8 PBDE (inklusiv BDE-209). 

 

Der analyseres hvert år for fluorerede stoffer (PFOS og PFOA) i diverse fødevarer. I 

2019 blev der udtaget 58 prøver af animalske produkter (inkl. 10 prøver af opdrættede 

fisk) og derudover 25 prøver vilde fisk.  

 

I en prøve af rejer med skal blev der fundet indhold af PFOS på 0,9 µg/kg. Indholdet 

er mindre end aktionsgrænsen for PFOS, fastsat af DTU på 4,33 µg/kg. 

I de øvrige animalske produkter inkl. opdrættede fisk, blev der ikke fundet PFOS og 

PFOA over bestemmelsesgrænserne.  

 

I de vilde fisk blev der ikke fundet PFOA over bestemmelsesgrænsen, men fund af 

PFOS i 8 fisk ud af 25. Fundene er dog under aktionsgrænsen, fastsat af DTU på 4,33 

µg/kg. Indholdene er fundet i bundlevede fisk: Fjæsing, ising, knurhane, rødspætte, 

rødtunge, rokkevinge og torsk. 

 

4.1.6.6 Naturlige toksiner 

Til projektet om nitrat blev der udtaget i alt 30 prøver af diverse babyspinat, iceberg, 

ruccola og spinat samt diverse andre grøntsager og rødbedejuice/saft. Alle prøver af 

babyspinat, iceberg, ruccola og spinat overholdt grænseværdierne for nitrat. De øvrige 

grøntsager havde lave indhold af nitrat, dog havde rødbedejuicen/saft noget højere 

indhold.  

 

I projektet om tropanalkaloider blev der i alt udtaget 12 prøver af kornbaserede pro-

dukter til spæd- og småbørn og andre kornprodukter. Der blev ikke fundet atropin eller 

scopolamin over kvantificeringsgrænsen i prøverne 

 

Der blev analyseret pyrrolizidinalkaloider (PA) i 21 teprøver primært urteteer og 6 prø-

ver krydderier. I 12 af te-prøverne og 5 af kryderierne blev der fundet indhold af pyr-

rolizidinalkaloider. Dog i meget varierende mængde. I 20 af prøverne var indholdet 

under 100 μg/kg. Tre af prøverne var særligt høje. En perbermynte te, en brænde-

nælde te og en prøve af spidskommen på henholdsvis 793, 903 og 464 μg/kg. De to 

teer blev begge kaldt tilbage fra markedet, da det blev vurderet, at længere tids indtag 

kan være sundhedsmæssigt bekymrende.  

 

For cyanogene glycosider blev der analyseret 24 prøver af bl.a. hørfrø, strantrehage 

og maniok. Der blev fundet meget varierende mængde. Hørfrø havde indhold på mel-

lem 160- 260 mg/kg. Der blev ikke fundet abrikoskerner på markedet til direkte kon-

sum.  

 

4.1.7 Fødevarekontaktmaterialer 
 

Fødevarestyrelsen udtog i 2019 24 prøver at lakerede metalemballager og beholdere 

- fortrinsvist konservesdåser, men også termokander, drikkedunke og andre lakerede 

fødevarekontaktmaterialer (FKM) til analyse for afgivelse af bisphenoler. Prøverne 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Organiske_miljo_og_procesforureninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrolresultater&
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blev analyseret for bisphenol A og fem andre bisphenoler samt epoxyderivater af 

bisphenol A. Der blev fundet indhold af bisphenol A og derivater i 14 ud af 24 prøver. 

Ingen af disse fund var over grænseværdierne. Der blev ikke fundet nogen af de øvrige 

bisphenoler. Resultaterne er offentliggjort på FVSTs hjemmeside4.  

 

Derudover blev der i 2019 analyseret fluorede stoffer i papir og pap samt mineralske 

olier i fødevarer og -emballage. Resultaterne af disse to prøveprojekter er endnu ikke 

offentliggjorte.  

 

4.1.7.1 Pesticidrester i fødevarer 
Den analytiske kontrol af pesticidrester i fødevarer omfattede i 2019 i alt 2.055 prøver, 

både vegetabilske og animalske. Der var overskridelser af grænseværdierne i 2,6% af 

prøverne, alle af vegetabilske fødevarer primært fra udlandet. For fem prøver blev 

overskridelsen vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.   

 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat ud fra den nuværende 

viden, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, generelt 

set vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 

 

4.1.7.2 Pesticidanvendelse 
Landbrugsstyrelsen varetager kontrollen hos alle erhvervsmæssige brugere af pesti-

cider. Pesticidkontrollen omfatter kontrol af: 

- Regler om besiddelse, opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler  

- Regler om føring af sprøjtejournal 

- Regler om anvendelse af sprøjter, der er godkendt ved syn 

- Regler om autorisation og om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af 

plantebeskyttelsesmidler 

- Vaskepladsbekendtgørelsens regler 

 

Resultater og analyser af kontrollen 

Der blev i kontrolåret 2019/20 (1. april 2019 til 1. juni 2020) gennemført 736 pesticid-

kontroller, hvoraf de 397 kontroller blev gennemført som en del af Landbrugsstyrelsens 

fælles kontrol af krydsoverensstemmelse (KO). De resterende 339 kontroller blev gen-

nemført på baggrund af risikovurdering eller på baggrund af konkrete henvendelser 

fra andre myndigheder eller private borgere. 

 

Landbrugsstyrelsen konstaterede i kontrolåret 2019/20 i alt 590 overtrædelser, fordelt 

på 289 jordbrugere. Fordelingen af overtrædelserne for perioden 2013-2019/20 kan 

ses i tabel 6. 

 

Der blev i kontrolåret 2019/2020 konstateret overtrædelser på 39 % af kontrollerne 

mod 39 % i kontrolåret 2018/2019. Der har dog generelt været en stigende tendens i 

andelen af kontroller med overtrædelser i de senere år. Dette kan til dels skyldes ar-

bejdet med at målrette udtagningen af risikovirksomheder til kontrol.  

                                                           
4 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresulta-

ter/2019/Bisphenoler.pdf 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2019/Bisphenoler.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Kontrolresultater/2019/Bisphenoler.pdf
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Tabel 4.7 Oversigt over overtrædelser i forbindelse med pesticidanvendelse 

 

Blandt de 339 kontroller, der er udtaget til den enstrengede pesticidkontrol, er der kon-

stateret overtrædelser på 56 % af kontrollerne (mod 56 % i 18/19 og 46 % i 2017/2018), 

hvilket er betydeligt mere end, hvad der ses hos de øvrige kontrollerede virksomheder. 

Til sammenligning ligger fejlprocenten på pesticidområdet blandt de 397 KO-kontroller 

på 25% (samme niveau som 18/19). Dette skyldes, at den enstrengede pesticidkontrol 

er udtaget på baggrund af en risikovurdering, hvorimod den risikobaserede udtagning 

 
2015 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Antal kontrolbesøg 
693 760 708 

 

738 
736 

Overtrædelse vedr. be-

siddelse af tidl. god-

kendte midler 

130 149 140 

 

177 167 

Overtrædelse vedr. op-

bevaring 
34 15 29 

 

53 
66 

Overtrædelse vedr. an-

vendelse og/eller dose-

ring (national og KO-

overtrædelse) 
28 18 26 

 

 

42 

 

 

79 

Overtrædelse vedr. be-

siddelse af udenlandsk 

middel (national og KO-

overtrædelse) 

11 14 16 

 

 

21 
19 

Overtrædelse vedr. ud-

arbejdelse af sprøjte-

journal (national og KO-

overtrædelse) 

37 31 37 

 

 

69 
74 

Overtrædelse vedr. va-

skeplads 
90 89 89 

83 
69 

Overtrædelse vedr. ud-

dannelseskrav (certifi-

kater og beviser) 

28 29 25 

 

42 27 

Overtrædelse vedr. be-

siddelse/anvendelse af 

muldvarpe- og/eller mo-

segrisegift 

2 3 6 

 

8 26 

Syn af sprøjter - - 33 33 41 

Overtrædelse vedr. be-

siddelse/anv. Af rottegift 
- - 13 

8 
20 

Overtrædelser i alt 360 348 414 536 590 
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til KO-kontrollen afvejer 102 risikofaktorer, hvoraf kun 2 af disse er pesticid baseret.  

25% af KO-kontrollerne er dertil tilfældigt udtaget. 

 

De fleste overtrædelser knytter sig som tidligere år til besiddelse af tidligere godkendte 

plantebeskyttelsesmidler samt fejl og mangler ved vaske- og påfyldningspladser. Der 

er sket en stigning i overtrædelser, der vedrører anvendelse af pesticider. Dette skyl-

des til dels, at der i kontrolåret 2019/20 er sat ekstra fokus på at kontrollere væksthu-

ses brug af pesticidmidler til lukkede væksthuse, i huse som ikke er lukkede.  

 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at overtrædelser, der er relateret til besiddelse 

af tidligere godkendte midler, i stor grad hænger sammen med, at de enkelte jordbru-

gere ikke regelmæssigt får ryddet op i deres lagre af plantebeskyttelsesmidler. Derved 

får jordbrugeren ikke afleveret ulovlige midler til destruktion, inden forbud imod besid-

delse træder i kraft.  

 

 

4.1.8 Tilsætningsstoffer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist tilsætningsstoffer under kontrolbesøg og 

ved at udtage og analysere prøver. 

 

I 2019 blev der gennemført seks prøveprojekter vedr. teknologiske tilsætningsstoffer 

(der blev udført analyser på cirka 600 prøver). I stort set alle projekter om tilsætnings-

stoffer blev der i lighed med tidligere år konstateret fejl. En del af fejlene skyldes forkert 

eller manglende mærkning med anvendte tilsætningsstoffer og med allergener. Andre 

typiske fejl var overskridelser af grænseværdierne og ulovlig anvendelse af tilsæt-

ningsstoffer. 

 

Produktkategori og typen af tilsætningsstoffer, der analyseres for, varierer fra år til år 

dog med undtagelse af tilsætningsstoffer som nitrit og sulfit, der kontrolleres hvert år. 

 

4.1.9 Kosttilskud, berigede fødevarer og fødevarer til særlige grupper 

 

Kosttilskud 

I 2019 blev der udført 113 produktsikkerhedskontroller på anmeldte kosttilskud.  Over-

trædelser blev fundet i 52,2 % af de kontrollerede kosttilskud. Der er givet sanktioner 

for 59 produkter herunder blev der givet 6 forbud mod markedsføring bl.a. grundet 

indhold af farlige indholdsstoffer. Herudover blev der givet 10 forbud for manglende 

overholdelse af andre specifikke regler. 

 

I forbindelse med internetkontrollen af ikke registrerede internetvirksomheder blev 48 

hjemmesider kontrolleret. På 18 hjemmesider blev der fundet overtrædelser, og 1 kost-

tilskudsprodukt blev vurderet som potentielt farligt. Der blev ved internetkontrollen gi-

vet 7 forbud mod markedsføring for overtrædelse af novel food reglerne. Herudover 

blev der givet sanktioner på flere andre områder, herunder for anvendelse af sygdoms-

anprisninger i markedsføringen samt manglende registrering af fødevarevirksomhed. 
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4.1.10 Mærkning generelt 
 

4.1.10.1 Kontrolkampagne om mærkning på menukort 

I perioden april-august 2019 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne målrettet 

kontrol af vildledning, offentliggørelse af kontrolresultater samt anvendelse af beskyt-

tede betegnelser for fødevarer i forbindelse med anprisninger på menukort. Der blev 

gennemført 379 kontrolbesøg, primært hos serveringsvirksomheder (f.eks. restauran-

ter), hvor der kunne konstateres en samlet regelefterlevelse på 85%. Der blev givet i 

alt 65 indskærpelser samt et administrativt bødeforlæg, fordelt på 56 kontrolbesøg:  

 

 15 indskærpelser samt bødeforlægget blev givet for vildledende markedsfø-

ring.  

 20 indskærpelser blev givet for manglende offentliggørelse af kontrolrapport 

på egen hjemmeside. 

 30 indskærpelser blev givet for overtrædelse af reglerne om beskyttede be-

tegnelser, f.eks. i tilfælde hvor der blev serveret fødevarer, der ikke levede op 

til kravene til betegnelserne parmaskinke, feta og parmesan.  

Ud over disse sanktioner blev der konstateret en del forhold på alle tre områder, som 

dog blev vurderet bagatelagtige under de givne omstændigheder, særligt vedrørende 

anvendelsen af de beskyttede betegnelser.  

 

Konklusion er, at der generelt set er plads til forbedringer, især i forhold til virksomhe-

dernes kendskab til reglerne for anvendelse af beskyttede betegnelser.  

 

4.1.10.2 Prioriteret kontrol om holdbarhed af fødevarer 

Fødevarestyrelsen har i efteråret 2019 gennemført en prioriteret kontrol med holdbar-

hedsmærkning på færdigpakkede fødevarer samt kontrol med kvaliteten af frugt og 

grønt i supermarkeder. Indsatsen blev gennemført i ca. 160 supermarkeder og gav 

anledning til anmærkninger ved 10 kontrolbesøg (fem indskærpelser og fem bøder).  

 

Resultaterne af kontrollen viste generelt, at supermarkederne har godt styr på kasser-

ingen efter udløb af fødevarer mærket med ”sidste anvendelsesdato”, mens der er rum 

for forbedring, når det kommer til håndteringen af fødevarer mærket med ”bedst før”.  

Kontrollen har desuden bevirket, at flere supermarkeder har reflekteret over, om deres 

fødevarer er korrekt mærket i udgangspunktet, særligt fødevarer, der er mærket med 

”sidste anvendelsesdato”, men som burde have været mærket med ”bedst før”.  

Med hensyn til kontrollen af kvaliteten af frugt og grønt, blev der ikke konstateret 

grunde til at give anmærkninger ved denne indsats.  

 

Fødevarestyrelsen følger op på indsatsen ved at gentage denne som prioriteret kontrol 

i hele 2020, da det er vigtigt, at supermarkederne får styr på deres håndtering af hold-

barhed og holdbarhedsmærkning af fødevarer.  
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4.1.10.3 Kontrolkampagne om frivillig mærkning af kød med 

produktionsoplysninger 
I perioden juli-december 2019 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagen om kon-

trol med frivillig mærkning af kød med anprisninger vedrørende dyrevelfærd og dyre-

nes opvækst. Kampagnen omfattede primært fjerkrækød, men også svine- og okse-

kød. Det statslige dyrevelfærdsmærke og økologimærket var ikke omfattet af denne 

kampagne, da disse områder kontrolleres ved andre kampagner.  

 

Der blev gennemført 155 kampagnekontroller, hvor der blev givet 2 indskærpelser. 

Herudover blev der vejledt om reglerne på 24 tilsyn.  

 

Kontrollen blev foretaget i detailleddet hos importører og på slagterier/opskæringsvirk-

somheder, hvor der blev fokuseret på virksomhedernes fysiske håndtering af kødet, 

adskillelse af kød med forskellige anprisninger og dokumentationen for de forskellige 

anprisninger.  

 

Resultatet viste en god regelefterlevelse på området – det samme gjorde sig gældende 

for kontrollen med det statslige dyrevelfærdsmærke i 2018.  

 

4.1.10.4 Kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger 
Fødevarestyrelsen modtog i 2019 115 anmeldelser om ernærings- og sundhedsan-

prisninger fra forbrugere, virksomheder og fødevarekontrolenheder. Der blev i den for-

bindelse sanktioneret med bl.a. 27 administrative bøder for anvendelse af sygdoms-

anprisninger samt 38 indskærpelser for anvendelse af ikke tilladte ernærings- og sund-

hedsanprisninger. 

 

4.1.10.5 Kontrolkampagne om ernærings- og sundhedsanprisninger på 

færdigpakkede dagligvarer 
I 2019 blev der gennemført en kontrolkampagne med særlig fokus på ernærings- og 

sundhedsanprisninger på færdigpakkede dagligvarer. I alt blev der foretaget 264 kon-

trolbesøg i både engros- og detailvirksomheder. I 30 af disse tilfælde blev der ikke 

anvendt ernæringsanprisninger på kontroltidspunktet. Af de 234 kontrolbesøg resulte-

rede 18 % heraf i en indskærpelse, mens 19 % vurderedes som bagatelagtige forhold 

inden for lovgivningsområdet ernærings- og sundhedsanprisninger. 1 % resulterede i 

en bøde. Det var især følgende forhold, der er blevet indskærpet: 

 

 De anvendte ernæringsanprisninger overholdt ikke bilaget i anprisningsfor-

ordningen eller anvendelsesbetingelserne 

 De anvendte uspecifikke sundhedsanprisninger manglede ledsagelse af en 

beslægtet og godkendt sundhedsanprisning 

 Sammenligningsgrundlaget for sammenlignende ernæringsanprisninger var 

ufuldstændigt   
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4.1.11  Fødevarer med beskyttede betegnelser og 

varestandarder 
 

4.1.11.1 Fødevarer med beskyttede betegnelser 

Den almindelige kontrol af de beskyttede betegnelser indgår som en integreret del af 

Fødevarestyrelsens kontrol, og der foretages ikke en specifik registrering/analyse af 

resultaterne af denne kontrol. 

 

I 2019 blev der yderligere gennemført en kontrolkampagne, hvor fokus – lige som i 

2018 - var på uretmæssig anvendelse af beskyttede betegnelser på menuer hos re-

stauranter mv.   

 

Der blev givet 30 indskærpelser for uretmæssig anvendelse af beskyttede betegnel-

ser. De berørte virksomheder anvendte betegnelser som fx Parmigiano Reggiano og 

Prosciutto di Parma på deres menukort for produkter, der ikke er omfattet af beskyt-

telsen for de pågældende produkter.  

 

Endvidere blev det i yderligere 83 tilfælde vurderet, at virksomheder havde gjort sig 

skyldig i bagatelagtige overtrædelser af reglerne. 

 

 

4.1.11.2 Varestandarder 

Kontrollen af varestandarder indgår som en integreret del af Fødevarestyrelsens kon-

trol, og der foretages ikke en specifik registrering/analyse af resultaterne af kontrollen 

af varestandarder. 

 

4.1.12  Økologimærkningsordningen 
 

4.1.12.1 Økologi i primærsektoren 

Det overordnede formål med økologikontrollen er at sikre forbrugernes tillid til økolo-

giske produkter. Kontrollen er med til at garantere forbrugere og andre aftagere af 

økologiske produkter, at økologireglerne overholdes. Økologikontrollen har stor betyd-

ning for økologiens troværdighed og bidrager til en fair konkurrence på markedet for 

økologiske produkter. 

 

Landbrugsstyrelsen har ansvar for implementering og administration af EU-økologi-

reglerne i primærsektoren.  

 

Dette indebærer autorisation og kontrol af økologiske primærproducenter og jordbru-

gets forsyningsvirksomheder. Administration af økologikontrollen sker centralt i Land-

brugsstyrelsen, mens selve kontrollen gennemføres decentralt af Landbrugsstyrelsen 

kontrollører i lokalafdelingerne, der også kontrollerer andre landbrugsordninger.  

 

4.1.12.2 Udført økologikontrol i 2019 
Kontrolåret for økologiske bedrifter i 2019 omfatter perioden 1. januar 2019 til 31. de-

cember 2019.  
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Antallet af autoriserede økologer i løbet af et år er dynamisk, idet der løbende kommer 

nye økologer til, mens andre ophører. Derfor vil antallet af årlige kontrolbesøg gen-

nemført i løbet af et år sjældent stemme overens med antallet af økologer ved indgan-

gen eller udgangen af kalenderåret. Kontrolstatistikken opgøres derfor i forhold til an-

tallet af kørte kontroller og ikke i forhold til antallet af økologiske bedrifter. 

 

4.1.12.3 Årlig kontrol 
Landbrugsstyrelsen gennemfører mindst én årlig kontrol af alle økologiske bedrifter 

med salg af økologiske produkter og af alle økologiske forsyningsvirksomheder, som 

for eksempel frøvirksomheder og foderproducenter.  

 

I kontrolåret 2019 blev der gennemført årlig kontrol på 3.396 økologiske bedrifter (heraf 

503 nyansøgere) og 123 økologiske forsyningsvirksomheder (heraf 21 ny ansøgere).  

På bedriftsområdet er det som udgangspunkt Landbrugsstyrelsens strategi, at kontrol-

lerne udføres på det tidspunkt på året, hvor det er fagligt mest velbegrundet. I som-

merhalvåret er der bl.a. fokus på afgræsningsforhold i malkekvægsbesætninger og 

frugt og grøntproduktion. I vinterhalvåret er der bl.a. fokus på staldforhold, dyrevelfærd 

og forhold for udegående dyr. 

 

4.1.12.4 Uanmeldte årlige kontroller 
I 2018 blev der indført uanmeldte årlige kontroller på 5 % af alle økologiske bedrifter. 

Disse kontroller bliver udtaget tilfældigt, indenfor de forskellige produktionsgrene. For-

målet med disse kontroller er at få opbygget en baseline, som gør det muligt at vur-

dere, hvordan den risikobaserede udtagelse af bedrifter til supplerende økologikontrol 

kan gøres endnu mere målrettet, for dermed at øge effekten af kontrollen. For at undgå 

en forøgelse af det samlede antal uanmeldte kontroller, blev andelen af uanmeldte, 

supplerende kontroller udtaget på baggrund af en risikoscore nedsat fra tidligere 10 % 

til 5 % fra og med 2018. Der er i 2019 blevet gennemført 193 uanmeldte, årlige kon-

troller. 

 

4.1.12.5 Risikobaseret supplerende kontroller  

Ud over de årlige anmeldte og uanmeldte kontroller udfører Landbrugsstyrelsen risi-

kobaserede uanmeldte supplerende kontroller (Stikprøver). I risikovurderingen for be-

drifter indgår blandt andet resultater fra tidligere kontroller. For eksempel økologer ud-

tages løbende til supplerende kontrol på bedrifter, hvor Landbrugsstyrelsen tidligere 

har konstateret overtrædelser, eller der foretages tema-baserede supplerende kontrol-

ler. Der udføres også supplerende kontroller efter anmeldelser, for eksempel for mu-

lige overtrædelser af reglerne for hold af økologiske husdyr. Der blev i 2019 gennem-

ført i alt 182 stikprøvekontroller på bedrifter.  

 

På virksomhedsområdet indgår det i kontrolplanlægningen og i risikovurderingen, om 

forsyningsvirksomheden både har konventionel og økologisk produktion, hvilke typer 

af produktion de udfører, og om der tidligere har været manglende overholdelse af 

økologireglerne. Der udvælges hvert år et antal virksomheder svarende til minimum 

10% af de tilmeldte. Stikprøvekontrollen foretages, når virksomhedens økologiske pro-
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duktion foretages. Desuden gennemføres et antal importkontroller på økologiske for-

syningsvirksomheder. Afhængig af afgrødernes oprindelsesland udtages der risikoba-

serede stikprøver for indhold af GMO og pesticider.  

 

Der blev i 2019 udført 14 uvarslede risikobaseret kontroller fordelt på 12 kontroller hos 

proccesorer, to på eksportører og 23 hos økologiske importører. Der blev yderligere 

udført 99 besøg hos økologiske importører i forbindelse med kontrollen med økologi-

ske foderprodukter og råvarer til disse. Ud af disse blev 32 af besøgene fortaget uvars-

let. På virksomhedsområdet blev der udtaget 172 prøver til analyse for indhold af ikke 

tilladte produkter i økologisk produktion. Antallet af risikobaseret uvarslet kontroller 

svarer til 20 % af det samlede antal kontroller hos økologiske forsyningsvirksomheder. 

Det høje antal skyldes den øget fokus på importerede foderråvarer fra tredjelande, 

hvor hovedparten stammer fra lande, der er underlagt EU's import guidelines. Analy-

serne af prøverne har resulteret i 17 sager med manglende overholdelse af de økolo-

giske regler. Fire af prøverne stammer fra primærproducenter, tre fra forsyningsvirk-

somhederne og 10 fra importører. 

 

 

4.1.12.6 Overtrædelser konstateret ved økologikontrol i 2019 

Ved kontrol af økologiske bedrifter blev der konstateret 550 overtrædelser af økologi-

reglerne, dette svarer til 12,87 % af de kontrollerede bedrifter. Overtrædelserne på 

økologiområdet for jordbrug vedrører mange forskellige forhold. De mest fremher-

skende områder med overtrædelser fremgår af tabel 4.8. 

 

Ved kontrol af økologiske forsyningsvirksomheder blev der konstateret 27 manglende 

overholdelse af de økologiske produktionsreglerne. Disse er fordelt på 23 virksomhe-

der. I alt kontrollerer Landbrugsstyrelsen økologireglerne fordelt på 23 virksomheder, 

hvilket svarer til 6,2 % procent af alle tilmeldte forsyningsvirksomheder. 

 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 
Generelt 

Manglende eller mangelfuld årlig indberet-

ning 
80 

2 
Generelt 

Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regn-

skab 
55 

3 Generelt 
Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse 

eller modtagelse af kvælstof 
37 

4 Generelt Plantelogbog 24 

5 Generelt 
Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktio-

nen er solgt forkert status 
22 

6 
Generelt 

Der mangler meddelelse af væsentlige æn-

dringer 
20 
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7 
Fjerkræ 

Ikke tilstrækkelig vegetation, flyverskjul, 

skygge, ly og læ m.m. 
17 

8 
Fjerkræ 

Ikke tilfredsstillende velfærd på grund af for 

mange meget pillede fugle 
17 

9 Kvæg 
Der er fodret med ikke-økologisk ikke-tilladt 

foder af landbrugsoprindelse 
16 

10 Generelt Ændring af omlægningstidspunktet 13 

Tabel 4.8 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på årlig kontrol fra 1. 

1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 
 

 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på uvarslet kontrol – supplerende og 

årlig 

Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Kvæg Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i en-

keltboks 
13 

2 Kvæg Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads 

af tilstrækkelig størrelse med tilstrækkelig 

tør strøelse 

12 

3 Kvæg Ikke tilstrækkelig adgang til græsning 10 

4 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberet-

ning  
9 

5 Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regn-

skab  
7 

6 Kvæg Kalves suttebehov ikke opfyldt  6 

7 Svin Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads 

af tilstrækkelig størrelse med tilstrækkelig 

tør strøelse  

5 

8 Generelt Plantelogbog  5 

9 Generelt Der mangler meddelelse af væsentlige æn-

dringer  
4 

10 Generelt Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog  4 

Tabel 4.9 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på uvarslet supple-

rende og uvarslet årlig kontrol fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 
 

 

 

 

De 10 hyppigste overtrædelser fundet på nyansøger kontrol 
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Nr. Kode Overtrædelse Antal 

1 Generelt Manglende eller mangelfuld årlig indberet-

ning 
9 

2 
Generelt Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regn-

skab 
9 

3 Generelt 
Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse 

eller modtagelse af kvælstof 
4 

4 Generelt Ændring af omlægningstidspunktet 3 

5 Generelt Leje/udlejning af bygninger 3 

6 Generelt Der mangler meddelelse af væsentlige æn-

dringer 
2 

7 Generelt Afgrøder/udsæd eller alger solgt med for-

kert status 
2 

8 Generelt Plantelogbog 2 

9 Generelt Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog 2 

10 Planteavl 
Manglende anmeldelse ved brug af ikke-

økologisk materiale 
2 

Tabel 4.10 Oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser fundet på nyansøger 

kontrol fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 
 

 

4.1.12.7 Sanktioner efter økologikontrol, 2019 
Langt de fleste af overtrædelserne blev sanktioneret med en indskærpelse. Ved alvor-

ligere overtrædelser af økologireglerne sender Landbrugsstyrelsen en anmodning om 

tiltalerejsning til politiet, hvor Landbrugsstyrelsen beder politiet om at give landbruger 

en bøde. Anmodningerne for bedrifter var i 2019 af størrelsesorden 1.000 kr. til 

277.600 kr. Andre sanktioner ved alvorlige overtrædelser kan være salgsforbud, ned-

klassificering af produkter, der endnu ikke er solgt, eller udstedelse af påbud om gen-

omlægning af dyr eller marker. I særligt grove tilfælde tilbagekaldes autorisationen, 

eller landmanden kan anmeldes til politiet for overtrædelser af dyreværnsloven. 

 

Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen hos jordbrugsbedrifter i 2019 frem-

går af tabel 4.11 (< 40 sager var endnu ikke afgjort på opgørelsestidspunktet). 

 

Kontroltype 
Indskær-

pelse 
Påbud Bødeforlæg 

Tilbagekal-

delse af au-

torisation 

Årlig kontrol 346 81 33 1 

Nyansøger kontrol 39 5 2 0 

Supplerende kontrol 33 22 20 3 

Årlig uvarslet 21 6 3 1 
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Opgørelse af sanktionerne efter økologikontrollen hos forsyningsvirksomheder i 2019 

fremgår af tabel 4.12. Sanktionerne er fordelt på de kategorier, der er angivet i bilag 

XIIIC  

 

Virksomhedstype Nedklassifice-

ring af produk-

ter 

Foranstaltning 

over for operatø-

ren 

Mindre uregel-

mæssigheder 

Processor 2 2 19 

Importører 15 4 4 

Eksportører 0 0 0 

Andrer typer 0 0 0 

Samlet 17 6 23 

Landbrugsstyrelsen udgiver i forbindelse med analyse af økologikontrollen en samlet 

kontrolstatistik for jordbrugsbedrifter. Statistikken offentliggøres på Landbrugsstyrel-

sens hjemmeside; www.lbst.dk. 

 

4.1.12.8 Økologi i fødevarevirksomheder 

Kontrolresultaterne for 2019 kan ses i Notat om økologikontrollen i 2019. 5 

 

I 2019 blev der registreret 23 kontrolresultater af typen 3 og 4 (påbud, forbud, bøder 

eller politianmeldelser). I de foregående 5 år har dette antal ligget mellem 6 og 13. I 

alt var 2283 virksomheder økologikontrolleret ved udgangen af 2019, hvilket gav en 

overtrædelsesprocent på 1,0 % (for så vidt angår overtrædelser, som har medført kon-

trolresultater af typen 3 og 4). De tidligere 5 år har denne overtrædelsesprocent svin-

get mellem 0,3 og 0,8 – dog uden at der ses en entydig udvikling hen over årene. Det 

højere antal overtrædelser i 2019 ses primært på områderne regnskab og dokumen-

tation/modtagekontrol. En del af forklaringen på dette kan være, at der i 2019 blev 

gennemført en kontrolkampagne om balanceregnskab i virksomheder, der producerer 

økologiske fødevarer. Denne kampagne indikerede, at virksomhederne generelt 

havde godt styr på reglerne, og at der ikke forekom svindel med økologiske fødevarer. 

Kampagnen kan have medført, at Fødevarestyrelsen generelt har foretaget flere stik-

prøvekontroller på området, hvorfor der er konstateret flere overtrædelser end normalt, 

også hos virksomheder, der ikke var omfattet af kampagnen.  

 

                                                           
5 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Øko-

logi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-

%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf  

Samlet 439 114 58 5 

Tabel 4.11 Typer og antal af sanktioner efter kontrol af økologiske jordbrugsbedrifter 

i 2019 

http://www.lbst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/%C3%98kologerne-har-styr-p%C3%A5-reglerne.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202020/%C3%98kologerne-har-styr-p%C3%A5-reglerne.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Kontrolresultater/Notat%20om%20kontrollen%20med%20økologiske%20fødevarer%202018%20-%2012.04.2019%20-%20endeligt%20(002).pdf
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Det kan derfor ikke nødvendigvis konkluderes, at virksomhederne i 2019 hyppigere 

har overtrådt reglerne om regnskab og dokumentationen. FVST vil under alle omstæn-

digheder også fremover tildele området højeste prioritet ved gennemførelsen af den 

årlige økologikontrol. Kontrollen af reglerne om dokumenteret balanceregnskab er 

central i forhold til både at forebygge og konstatere eventuel svindel og prioriteres der-

for som udgangspunkt højest i både økologireglerne samt ved den løbende kontrol.  

 

I lighed med de tidligere år udgør en stor del af overtrædelserne i 2019 virksomheder, 

der påbegynder økologiaktiviteter uden at være omfattet af den lovpligtige økologikon-

trol. Økologikontrollens integration i den generelle fødevarekontrol betyder, at sådanne 

overtrædelser kan konstateres ved den løbende kontrol, herunder kontrollen i hht. den 

almindelige fødevarelovgivning.  

 

DTU Fødevareinstituttet offentliggør løbende på food.dtu.dk6 rapport over de analyti-

ske resultater fra det danske pesticidovervågningsprogram, som også omfatter økolo-

giske fødevarer. I 2019 analyseredes 176 prøver af økologiske vegetabilske og ani-

malske fødevarer (inkl. forarbejdede). Det var kun i 2 af prøverne, hvor man kunne 

påvise pesticider: Der fandtes 0,018 mg/kg Spinosad i en prøve af banan fra Equador 

og 0,058 Spinosad i spansk grønkål. Siden Spinosad er tilladt i økologisk produktion 

og indholdet var under MRL, blev bananerne og grønkålen ikke nedklassificeret. 

 

I forbindelse med EU Kommissionens vejledninger om importkontrol af visse produkter 

fra Kina, Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation og Moldova7 blev der gen-

nemført 49 prøver på fødevarer. Der blev ikke fundet pesticidrester i disse prøver. 

 

De relevante data vedr. resultaterne af Fødevarestyrelsens økologikontrol i 2019, jf. 

Kommissionens forordning 889/2008, bilag XIIIc, jf. artikel 92f, vil blive indtastet i EU-

Kommissionens system OFIS.  

 

På baggrund af resultaterne vedr. økologikontrollen i 2019 er det Fødevarestyrelsens 

vurdering, at økologikontrollen fungerer tilfredsstillende, dvs. at den er effektiv og fo-

rebyggende.  

 

4.1.13  GMO, novel foods og bestrålede fødevarer 
 

4.1.13.1 Fødevarer fra genmodificerede organismer (GMO) 

Fødevarestyrelsen udtog i 2018 og 2019 prøver af 40 forskellige partier af fødevarer. 

Heraf indeholdt 12 prøver majs,  15 soja, 6 ris, 2 hørfrø og 5 papaya. Fem af de ud-

tagne prøver var økologiske. 

 

Der blev ikke fundet overtrædelser af reglerne om godkendelse og mærkning af GMO. 

I tre af prøverne kunne detekteres små indhold af EU-godkendte GMO’er, men fun-

dene gav ikke anledning til sanktioner.  

                                                           
6 https://www.food.dtu.dk/publikationer/kemikaliepaavirkninger/pesticider-i-kosten  
7 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-økologi.aspx?Indgang=Fødevarer&Ind-

gangsemne=%c3%98kologi&  

https://www.food.dtu.dk/publikationer/kemikaliepaavirkninger/pesticider-i-kosten
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-økologi.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-økologi.aspx?Indgang=Fødevarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
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Botaniske urenheder er almindeligt forekommende i landbrugsprodukter. Alle de 

fundne indhold var under 0,9% og skulle dermed ikke fremgå af mærkningen på pro-

dukterne. Virksomhederne skal dog ved egenkontrolprocedurer sikre sig, at sådanne 

utilsigtede eller teknisk uundgåelige indhold så vidt muligt undgås. 

Der blev ikke fundet indhold af ikke EU-godkendte GMO-typer. 

 

 

4.1.13.2 Novel food 

Kontrollen af novel-food reglerne indgik bl.a. i den rutinemæssige kontrol af kosttilskud. 

 

 

4.1.13.3 Bestråling 

Fødevarestyrelsen har i 2019 ikke udført kontrol af produkter på markedet for anven-

delse af bestråling. 

 

 

4.1.14 Import og samhandel af fødevarer og foder 

Et centralt element af den offentlige kontrol af import og samhandel er Fødevaresty-

relsens kontrol af importørers egenkontrol, hvor importøren skal tage højde for import-

aktiviteten og den mulige risiko ved de importerede sendinger. Importørernes egen-

kontrol er derfor et fast kontrolpunkt for Fødevarestyrelsens tilsyn i virksomheder med 

importaktivitet. 

 

For en række varekategorier foretager Fødevarestyrelsen desuden direkte kontrol af 

de indførte sendinger, dels som risikobaserede stikprøver, dels som led i systematisk 

grænsekontrol, intensiveret offentlig kontrol eller kontrol af importrestriktioner. Der ind-

går udtagning og analyse af prøver. 

 

4.1.14.1 Animalske produkter 

På de 12 grænsekontrolsteder blev der i 2019 kontrolleret 3.548 sendinger af animal-

ske varer (fødevarer, foder, avlsmateriale og animalske biprodukter). Af disse sendin-

ger blev 53 fundet ikke at være i overensstemmelse med importkravene og afvist, heraf 

1 på grund af utilfredsstillende laboratorieanalyser. Der blev foretaget analyser på 188 

sendinger, langt de fleste som risikobaserede stikprøver. 

 

4.1.14.2 Ikke-animalske produkter 

I 2019 har fødevareenhederne kontrolleret 911 indkomne sendinger af ikke-animalske 

produkter fra tredjelande underlagt importrestriktion eller intensiveret offentlig kontrol 

som følge af risiko for visse kontaminanter. Der foretages dokumentkontrol af alle sen-

dinger, mens kontrolfrekvensen for identitets- og fysisk (analytisk) kontrol varierer af-

hængig af produkt- og kontaminanttype, jf. de fastsatte frekvenser i EU-lovgivningen. 

To sendinger blev afvist i forbindelse med dokumentkontrollen. Der blev i alt udtaget 

98 sendinger til analytisk kontrol, hvoraf 7 blev fundet i uoverensstemmelse med im-

portkravene og afvist.  
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4.1.15 Eksport af fødevarer 

Fødevarestyrelsen kontrollerer eksportvirksomhederne som andre tilsvarende fødeva-

revirksomheder, dog kontrolleres punkterne vedr. eksport i egenkontrolprogrammet 

mindst én gang årligt. Fødevarestyrelsen udsteder endvidere certifikater. 

 

Fødevarestyrelsen har ikke gennemført en analyse af kontrolresultaterne, men der er 

fulgt op på de enkelte sager efter de generelle principper i 2019. 

 

 

4.1.16 Rapid Alert for Food and Feed 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) er et netværk for 31 europæiske 

lande, som sikrer hurtig vidensdeling om trusler mod fødevare- og fodersikkerheden. I 

2019 udvekslede netværket i alt 4.038 sager fordelt mellem medlemslandende. Til 

sammenligning blev der udvekslet 3.628 sager i 2018. Dette er en stigning i antallet af 

notifikationer med 11%.  

 

Danmark oprettede 39 sager i systemet om fund af risici i forskellige typer af produkter 

med oprindelse i Danmark. Samlet har Danmark oprettet 129 sager og været involve-

ret i 285 sager, hvor de 145 var kategoriseret som alert-sager med en akut trussel mod 

fødevaresikkerheden. Dette er et lille fald i forhold til 2018, hvor Danmark oprettede 

134 sager og var involveret i 328 sager, hvoraf de 163 var kategoriseret som alert-

sager. De 129 sager, som Danmark oprettede, fordelte sig særlige på tre kategorier af 

farlighed: 23 sager handlede om pesticidrester, mens 20 sager handlede om fremmed-

legemer, og 18 sager handlede om allergener. 

 

4.1.17  Sporbarhed og tilbagetrækning af fødevarer fra 

det danske marked 
 

4.1.17.1 Sporbarhed 

 

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist sporbarhed under kontrolbesøg. Der er 

ikke foretaget særskilte opgørelser. Virksomhederne har generelt en meget god doku-

mentation for sporbarhed. I 2019 viste et delresultat i kampagnen ”Tilsætningsstoffer i 

tun” at der var godt styr på sporbarhedsdokumentationen. I 2019 blev der lavet en 

målrettet kampagne, i samarbejde med andre myndigheder, hos risikoudpegede kio-

sker og minimarkeder. Kampagnen ”Indsats mod organiseret butikstyveri af fødevarer” 

viste, at en stor del af disse kiosker og minimarkeder ikke havde styr på deres spor-

barhedsdokumentation. 

 

 

4.1.17.2 Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked  

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab har ansvaret for det overordnede fødevare-

beredskab, herunder sagsopfølgning efter retningslinjerne i Kontrolvejledningen. En-

heden har blandt andet ansvar for at koordinere sager om tilbagetrækning og tilbage-

kaldelse og at offentliggøre tilbagekaldelser på Fødevarestyrelsens hjemmeside. En-

heden er kontaktpunkt til EU's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 
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På Fødevarestyrelsens hjemmeside blev forbrugerne i 2019 advaret om 130 tilbage-

kaldelser af farlige fødevarer. Det er et mindre fald i forhold til de 175 tilbagekaldelser 

i 2018. Der sker til bagekald, når en virksomhed har markedsført et parti varer, som 

vurders farlige, jf. fødevareforordningen, og antallet af tilbagekaldelser varierer derfor.    

 

4.2 Foder 

Kontrollen på foderområdet består af 3 kontrolindsatser: Basiskontrol, prioriteret kon-

trol og kampagnekontrol. Disse tre indsatser danner rammerne for en række konkrete 

kontrol- og vejledningsindsatser. Den grundlæggende forskel i de tre kontrolindsatser 

er den risiko- og behovsvurdering, der ligger bag indsatserne. 

 

 

4.2.1 Fodervirksomheder generelt 

I 2019 udførte Fødevarestyrelsen ca. 900 kontroller i fodervirksomheder.  

 

I 4.13 ses fordelingen af kontroller på kontrolindsatser. Heraf fremgår det, at antallet 

af kontroller er steget en smule fra 2018 til 2019, hvilket primært er sket under kontrol-

indsatsen basiskontrol, heraf kampagne kontrol.  

 

Kontrolindsats 2016 2017 2018 2019 

Basiskontrol 869 (88%) 861 (88%) 757 (85%) 797 (88%) 

- Heraf kampag-

nekontrol 

26 7 8 38 

Prioriteret kontrol 103 (10%) 103 (10%) 102 (12%) 104 (12%) 

     

Kampagnekontrol 21 (2%) 20 (2%) 27 (3%) 4 (0,3%) 

Total 993 (100%) 984 (100%) 886 (100%) 905 

(100%) 

Tabel 4.13 Kontroller fordelt på kontrolindsatser 

 

På hver kontrol beregnes et samlet kontrolresultat. Det samlede kontrolresultat svarer 

til det dårligste delresultat, som er givet på kontrollen. Regelefterlevelsen opgjort på  

baggrund af det samlede kontrolresultat fremgår af tabel 1.14. Det ses, at den samlede 

regelefterlevelse var uændret fra 2018 til 2019.  
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I tabel 4.15 er vist det samlede kontrolresultat svarende til det dårligste resultat fordelt 

på de fire niveauer af kontrolresultater. Der var små forskydninger i typen af sanktioner 

fra 2018 til 2019. 

 

 

4.2.1.1 Kontrolkampagner 

I 2019 gennemførte Fødevarstyrelsen en kædekontrol med 5 delkontrolkampagner om 

foder af animalsk oprindelse: ”Levering, kørsel og anvendelse af foder af animalsk 

oprindelse”. 

 

Delkampagne A - Korrekt levering af animalske biprodukter til fremstilling af fodermid-

lerne blodprodukter og forarbejdet animalsk protein 

Delkampagne B - Korrekt kørsel med animalske biprodukter til foder med fokus på 

godkendt rengøringsprocedure 

Delkampagne C - Korrekt leverandørvurdering på ABP kategori 3 forarbejdningsan-

læg, der fremstiller fodermidler 

Delkampagne D - Korrekt kørsel med foder af animalsk oprindelse med fokus på god-

kendt rengøringsprocedure 

Delkampagne E - Korrekt leverandørvurdering på fodervirksomheder, der fremstiller 

foderblandinger med indhold af fodermidler af animalsk oprindelse 

 

Samlet kontrolre-

sultat 
Antal kontroller %-Andel af antal kontroller 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Ingen anmærknin-

ger 
601 603 588 595 61% 61% 66% 66% 

Indskærpelse 289 283 213 201 29% 29% 24% 22% 

Påbud eller forbud 10 9 13 17 1% 1% 1% 2% 

Administrativt bø-

deforlæg mv. 
93 89 71 88 9% 9% 8% 10% 

Total 993 984 886  901 100% 100% 100% 100% 

Tabel 4.15 Antal kontroller fordelt på kontrolresultat i perioden 2016-2019   

  

 

Kontroltype Antal kontroller Regelefterlevelse 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Ordinær kontrol 638 656 630 621 75% 75% 80% 79% 

Ekstra kontrol 234 162 110 97 23% 15% 8% 5% 

Anden kontrol 121 166 146 154 59% 52% 53% 50% 

Total 993 984 886 872 60% 61% 66% 66% 

Tabel 4.14 Antal kontroller og regelefterlevelse fordelt på kontroltype i perioden 2016-2019   
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Tabel 4.16 : Antal overtrædelser pr. delkampagne A, B, C, D og E (virksomhedstype) 

og pr. spørgsmål (antal gennemførte kontroller / antal overtrædelser). Overtrædelser 

var kun indskærpelser 

 

 

4.2.1.2 Analyseresultater af udtagne prøver 

 

Animalske bestanddele 

Der blev i 2019 analyseret 293 prøver af foder for indhold af uønskede animalske be-

standdele. Analysen viser, hvorvidt der er tale om uønskede bestanddele fra landdyr 

eller havdyr. Der var et forhold, der gav anledning til en indskærpelse. 

 

Der blev også analyseret 39 prøver for uønsket indhold af animalske bestanddele fra 

drøvtyggere (kvæg, får, geder mv). Der var ikke forhold, der gav anledning til overtræ-

delser. 

 

 

 

Spørgsmål på tværs af delkampag-

nerne A, B, C, D og E 

 

 

A 

Slagterier 

B 

ABP 

transpor-

tører 

C 

ABP forar-

bejdnings-

anlæg 

D 

Foder 

transpor-

tører 

E 

Foder-

blan-

dingsvirk-

somheder 

Virksomhedens registrering/tilla-

delse/godkendelse efter foderforbud-

det 

 

13 / 0  2 / 0  26 / 0 

Leverandørens registrering/ tilla-

delse efter foderforbuddet 

 

  2 / 0   26 / 0 

Reglerne om opbevaring i 2 år af 

handelsdokument/alternativt spor-

barhedssystem/sundhedscertifikat 

ved afsendelse og under transport 

13 / 0 13 / 0 2 / 0 20 / 0 26 / 4 

Regler for handelsdokument/alter-

nativt sporbarhedssystem/sund-

hedscertifikat ved afsendelse 

13 / 0     

Relevante situationer for rengø-

ringsproceduren  

 

 

   20 / 0  

Dokumentation for anvendelse i 2 år 

af rengøringsproceduren 

 

 13 / 0  20 / 0  
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Der blev desuden taget 123 skrabeprøver, som blev analyseret for uønsket indhold af 

animalske bestanddele. Skrabeprøver tages af støv og rester og repræsenterer derfor 

ikke partier af foder, men er indikator for standarden af rengøring på virksomheden. 

Der var et forhold, der gav anledning til en indskærpelse. 

 

4.2.1.3 Animalske bestanddele - import 
Fødevarestyrelsen udtog i 2019 121 officielle prøver af fiskemel fra Chile og New Zea-

land – 6 ud af 22 importerede sendinger - til analyse for indhold af ikke-godkendte 

animalske bestanddele. Grunden til, at prøverne blev udtaget var, at analysebeviset 

enten ikke var vedhæftet sundhedscertifikatet for sendingerne, eller at analysebeviset 

ikke kunne læses. Der blev ikke konstateret ikke-godkendte animalske bestanddele, 

og de sendinger, hvoraf der er udtaget officielle prøver, blev frigivet til fri omsætning i 

EU. 

 

4.2.1.4 Mikrobiologisk forurening – import 
Af de 22 importerede sendinger blev 5 desuden undersøgt for mikrobiologisk forure-

ning (Salmonella og andre tarmbakterier), alle med tilfredsstillende resultat. 

 

4.2.1.5 Fodertilsætningsstoffer 
I 2019 blev 516 prøver analyseret for et eller flere makromineraler og/eller tilsætnings-

stoffer. Der blev fundet større afvigelser for jern (7 %), zink (7 %), jod (15 %) og selen 

(11 %), mens afvigelserne for de øvrige makro- og mikromineraler, herunder calcium 

og kobber, var ganske få. For vitaminer, blev der fundet afvigelser for D3-vitamin (13 

%), A-vitamin (18 %) og E-vitamin (4 %). Størstedelen af disse afvigelser var under-

indhold. For de resterende tilsætningsstoffer var der enkelte afvigelser for aminosyrer, 

fytase, antioxidanter og benzoesyre. 

 

4.2.1.6 Uønskede stoffer og pesticidrester 
780 prøver af fodermidler, foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer blev i 

2019 analyseret for uønskede stoffer, herunder mykotoksiner, tungmetaller, melamin, 

dioxin, blåsyre, sennepsolier, pigæblefrø (Datura sp.), bynke-ambrosia frø, overslæb 

af coccidiostatika samt pyrrolizidinalkaloider. Der blev fundet overskridelser for kvik-

sølv (to prøver af hhv. fiskemel og godbidder af 100% fisk), aflatoksin B1 (én prøve af 

jordnødder), bynke-ambrosia frø (én prøve af solsikkefrø) samt overslæb af coccidio-

statika (salinomycin i én prøve af smågrisefoder). 

 

Fødevarestyrelsen analyserede i 2019 i alt 348 målrettede stikprøver af foder fra land-

brug og fodervirksomheder for indhold af pesticider. Der blev påvist rester af pesticider 

i 134 (39 %) af prøverne, men der var ikke overskridelser af grænseværdier eller uac-

ceptabelt høje niveauer. Resultaterne af pesticidanalyserne tyder som i tidligere år på, 

at pesticidrester i foder på det danske marked ikke udgør noget alvorligt sundheds-

mæssigt problem. 

 

4.2.1.7 Salmonella 
I 2019 blev der undersøgt 61 fodermidlerprøver i 34 virksomheder. Ca. 20% af prø-

verne var af rapsprodukter, ca. 28% var af fiskemel og ca. 44% var af sojaprodukter. 
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Resten var forskellige andre fodermidler bl.a. solsikkeskrå. Af de 61 prøver fra foder-

midler var der 0 positive prøver. 

 

Der blev i 2019 endvidere undersøgt 289 hygiejneprøver i 72 forskellige virksomheder. 

Der blev ikke fundet salmonella i nogen af prøverne. 

 

4.2.1.8 Sammensætning og pakkemateriale 
I 2019 blev 196 prøver af fodermidler og foderblandinger analyseret for sammensæt-

ning og 6 prøver for indhold af pakkemateriale. Der blev fundet 7 uoverensstemmelser 

vedr. sammensætning, mens der blev fundet pakkemateriale i 5 prøver. 

 

4.2.1.9 Næringsstoffer 
453 prøver af foderblandinger blev i 2019 analyseret for, om indholdet af råfedt og 

råprotein stemte overens med deklarationen. Ud af de 453 er 116 prøver desuden 

også analyseret for råaske og træstof. 351 prøver blev udtaget af foderblandinger til 

kvæg, svin og fjerkræ, hvor 8 prøver (2,3 %) ikke overholdt deklarationen. De reste-

rende 102 prøver blev udtaget af foderblandinger til andre dyrearter, herunder hunde, 

katte og heste, hvor 29 prøver (28 %) ikke overholdt deklarationen. 

 

4.2.1.10 Genetisk modificeret foder 
I 2019 udtog Fødevarestyrelsen prøver af 100 foderblandinger eller fodermidler inde-

holdende eller bestående af soja-, majs- raps- eller risprodukter til efterfølgende GMO-

analyse.  

 

61 af de udtagne prøver blev analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO’er (1 

type soja, 4 typer majs, 3 typer raps og 3 typer ris). Der blev ikke påvist ikke-godkendt 

materiale.  

 

De øvrige 39 prøver blev analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte 

GMO’er for at kontrollere, om en eventuel GMO-oprindelse af soja-, majs- eller raps-

produkter i foderet fremgik af mærkningen som krævet af forordning nr. 1829/2003. 

Én foderblanding med indhold af soja viste sig at være mangelfuldt mærket. 

 

4.2.2 Kontrol med foder på landbrug 

 

Kontrolbesøg 

I 2019 udførte Landbrugsstyrelsen 385 kontroller med fokus på foderhygiejne og god 

produktionspraksis. Der blev fundet afvigelser i forhold til reglerne i 53 sager, svarende 

til overtrædelser i 14 % af kontrollerne. 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Antal kontroller  547 485 399 384 385 

 

Procent kon-

troller med 

overtrædelser 

2015 2016 2017 2018 2019 
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God produkti-

onspraksis 

(GMP) (mang-

lende rengø-

ring m.m.) 

7 6 9 7 12 

Foderlægemid-

ler samt farlige 

stoffer og affald 

<½ 1 <½ <½ 

 

1 

HACCP-regi-

strering mang-

ler 

1½ 1 ½ <½ 1 

Manglende re-

gistrering til fi-

skemel og 

blodprodukter 

1 <½ 1½ 1 1 

Animalsk pro-

tein (foderfor-

buddet) 

- 0 0 <½ 1 

Sporbarhed 

mangler 
- 0 0 <½ 0 

Tilsætningsstof 

anvendes for-

kert (i drikke-

vand, forkert 

dyreart m.v.) 

- 1 1 <½ <½ 

Tabel 4.17 Oversigt over kontroller med foder på langbrugsområdet 

 

Der blev udstedt 33 administrative bøder og givet 22 indskærpelser. Der kan godt være 

udstedt både en bøde og en indskærpelse i samme sag, da der kan være overtrædel-

ser på forskellige lovgivningsområder ved samme kontrol. 

 

Administrative bøder er udstedt for både overtrædelser af GMP (God produktionsprak-

sis) og for manglende HACCP-registrering. Indskærpelser er udstedt for overtrædelser 

af GMP, forkert håndtering af foderlægemidler og manglende registrering til brug af 

fiskemel.  

 

 

Kontrolresul-

tat 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ingen anmærk-

ninger 
90,0% 92% 89,5% 90,4% 86 % 

Indskærpelse  4,2% 2,9% 4,8% 2,9% 6 % 
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Påbud eller for-

bud 
<½% <½% 0% ½% 0 % 

Bødeforelæg 

eller politian-

meldelse  

5,3% 4,9% 7,8% 6,3% 9 % 

Total 100 100 100 100 100 

Tabel 4.18 Oversigt over kontrolresultat af kontroller med foder på landbrugsområdet  

 

Enkelte kontroller har resulteret i både en indskærpelse og en administrativ bøde, re-

sultatet fra disse kontroller tæller derfor med to gange, så den samlede opgørelse reelt 

bliver over 100%. 

 

4.2.2.1 Kontrol af kvalitetsstyring på HACCP-landbrug  

Der udtages hvert år en særlig population af landbrug, som er registreret til brug af 

forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form (HACCP-registrering). De kontrolle-

res med fokus på implementering af kvalitetsstyring og HACCP-principper på bedrif-

ten. Kontrollen udføres af Landbrugsstyrelsen. Sagerne afgøres administrativt af Fø-

devarestyrelsen. 

 

I 2019 udførte Landbrugsstyrelsen 55 HACCP-kontroller, hvor der blev fundet afvigel-

ser i forhold til reglerne i 7 sager, svarende til overtrædelser i 13 % af kontrollerne. I 

alle 7 sager blev der givet en indskærpelse. 

 

4.2.2.2 Analyseresultater 

Landbrugsstyrelsen udtog for Fødevarestyrelsen 286 prøver på landbrug i 2019. 

 

Fodertilsætningsstoffer 

I 2019 blev 79 prøver af foderblandinger fra landbrug analyseret for en eller flere mi-

kromineraler, vitamin A og/eller vitamin D. Der blev fundet overskridelser af maksi-

mumsindhold for zink (15 %), kobber (9 %) og vitamin A (7 %).  

 

Uønskede stoffer og pesticidrester 

I 2019 blev 256 foderprøver fra landbrug analyseret for en eller flere mykotoksiner 

og/eller for pyrrolizidinalkaloider. Ingen prøver overskred de vejledende niveauer for 

HT-2 og T-2 eller de vejledende grænseværdier for deoxynivalenol, zearalenon, ochra-

toksin A og fumonisiner. 

 

Prøver udtaget på landbrug til kontrol for pesticidrester er afrapporteret sammen med 

virksomhedskontrollen. Se afsnit 4.2.1.2. 

 

Animalske bestanddele 

I 2019 blev 32 foderprøver fra landbrug analyseret for uønskede animalske bestand-

dele. Der blev ikke fundet overtrædelser. 
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4.2.3 Inpektion af foderlægemiddelvirksomheder 

Inspektioner foretages risikobaseret og ud fra en vurdering af kompleksitet af produk-

tionen, kritikalitet af leverancen samt efterlevelse af GMP ved tidligere inspektion. Ud 

fra denne vurdering og i relation til omfanget af øvrige opgaver, der skulle inspiceres, 

blev der ikke udvalgt fodermøller til inspektion i 2019. 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Antal etable-

rede virksom-

heder, hvor der 

er udført in-

spektion 

3 8 0 

 

  0 

 0 

Nye ansøgere, 

hvor der er ud-

ført inspektion 

3 2 0 

 

0 0 

Antal virksom-

heder inspice-

ret i alt 

6 10 0 

0 

0 

Antal afvigelser 

i alt 
57 94 0 

0 
0 

Tabel 4.19 Oversigt over inspektion af foderlægemiddelvirksomheder  

 

 

4.3 Veterinærområdet 
Kontrollen på veterinærområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolind-

satser, hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange kontrolobjekter som 

muligt til at forstå og følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgri-

bende som muligt. Indsatsen er effekt- og risikobaseret og har høj grad af løbende 

tilpasning til den type kontrol, som vurderes at give den bedste effekt. Fødevarestyrel-

sens ordinære kontrolindsatser på veterinærområdet består af: Nulpunktskontrol, pri-

oriteret kontrol og kampagnekontrol. Derudover kommer anden kontrol, AM/PM kontrol 

samt ekstra kontrol fx opfølgende kontrol. 

 

4.3.1 Veterinære virksomheder generelt 

I tabel 4.20 ses antal ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser.  

 

Kontrolindsatser  2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

Kontrolkampagne  1.283 1.185 922 1.200 766 

Nulpunkt  303 303 0 0 1077 

Prioriteret  956 887 1.693 1.320 631 
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I tabel 4.21 ses antal frekvenskontroller fordelt på branche 

4.3.1.1 Kontrolkampagner 
 

I 2019 blev der gennemført 6 kontrolkampagner på veterinærområdet: Smittebeskyt-

telse ved hold af vildsvin og svin på friland 

 Registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR 

 Korrekt kørsel med animalske biprodukter til foder med fokus på godkendt 

rengøringsprocedure 

I alt  2.542 2.372 2.615 2.520 2.474 

Tabel 4.20 Ordinære kontrolbesøg fordelt på kontrolindsatser i perioden 2015-2019  

 

 

Branche  2015 2016 2017 2018 2019 

Akvakultur  267 221 222 214 245 

Biproduktvirksomhe-

der 

 367 708 1.279 852 557 

Embryoopsamlings-

teams 

 - 6 8 8 9 

Fjerkræproducenter 

undtagen GMP 

 80 100 100 94 93 

Handelsbesætninger  - 2 2 4 5 

Handyrsstationer  40 47 53 51 26 

Konsumægsprodu-

center GMP 

 95 150 165 170 160 

Naturkalve     4 5 

Samlesteder  24 31 32 28 26 

Slagtekyllinger GMP  - 8 146 224 229 

Sædbanker  9 9 21 25 29 

Vaskepladser  2 2 2 2 2 

Zoologiske anlæg  36 36 36 36 36 

I alt  920 1.320 2.006 1.712 1.450 

Tabel 4.2.1 Frekvenskontroller fordelt på branche i perioden 2015-

2019 
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 Korrekt leverandørvurdering på ABP kategori 3 forarbejdningsanlæg der frem-

stiller fodermidler 

 Risikovurdering for forekomst af halebid 

 Flokbehandling af smågrise 

 

Der er slutrapporter m.v. på følgende hjemmeside: 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampag-

ner_2019/Sider/default.aspx  

 

 

 

4.3.2 Dyresundhed 
 

4.3.2.1 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder 

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske besætninger med 

kvæg, får og geder til kontrol på baggrund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er 

fastsat i Kommissionens forordning nr. 1082/2003 og 1505/2006 om mindstekrav til 

kontrollen. 

 

Den fysiske kontrol i besætningerne blev foretaget af Landbrugsstyrelsen, mens sags-

behandlingen blev foretaget af Fødevarestyrelsen. 

 

Resultater og analyse af kontrollen 

Kvæg: 

Der blev i 2019 foretaget kontrol på 565 kvægbedrifter, hvor i alt 111.610 kreaturer 

blev kontrolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 225 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 40 % af bedrifterne, hvilket er samme 

niveau som tidligere år. Der var dog kun fejl ved 3,4 % af de kontrollerede dyr. 

 

Får og geder: 

Der blev foretaget kontrol på 314 bedrifter med får eller geder, hvor i alt 18.415 får/ge-

der blev kontrolleret. Samlet set blev der fundet fejl på 130 af bedrifterne. 

I gennemsnit blev der konstateret fejl på ca. 41 % af bedrifterne, hvilket er samme 

niveau som tidligere år. Der var dog kun fejl ved 14,6 % af de kontrollerede dyr. 

  

Set over en årerække fluktuerer fejlprocenten mellem 35-50 % på besætningsniveau. 

Det er en forholdsvis høj procentdel, men det skyldes formentlig, at næsten alle de 

kontrollerede besætninger er udtaget til kontrol, fordi Fødevarestyrelsen havde en for-

modning om fejl ud fra bl.a. observationer og de data, som besætningsejeren havde 

indberettet til CHR. Desuden tæller blot én fejl ved ét enkelt dyr som en besætning 

med fejl. Derfor er det væsentligt at hæfte sig ved at fejlprocenten på dyreniveau er 

væsentligt lavere, hhv. 3,4 % (kvæg) og 14,6 % (får/geder). 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/default.aspx
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4.3.2.2 Animalske biprodukter 

Fødevarestyrelsen fastsætter kontrolfrekvenser individuelt for hver ABP virksomhed i 

tråd med kontrolkonceptet på veterinærområdet. Kontrolfrekvenserne fastsættes på 

baggrund af en risikovurdering, der er beskrevet i kontrolfrekvensvejledningen.  

 

Ved at risikovurdere den enkelte virksomhed kan man differentiere i forhold til, hvad 

virksomheden foretager sig, og dermed målrette kontrollen mod de virksomheder, der 

er forbundet med den største potentielle risiko for folke- og dyresundheden. 

 

Risikovurderingen er baseret på parametrene hovedbranche, hovedaktivitet, aktivitet, 

produktkategori og omsætning.  

 

Ved fastsættelse af kontrolfrekvensen for den enkelte virksomhed er der ikke taget 

hensyn til virksomhedens størrelse og kompleksitet. Disse parametre har derimod ind-

flydelse på varigheden af det enkelte kontrolbesøg. 

 

Der blev udført 557 ordinære kontroller på ABP området i 2019. Regelefterlevelsen for 

ordinære kontroller på ABP området var i 2019 93,0 %. 

 

4.3.2.3 Samhandel af levende dyr og avlsmateriale 

I 2019 udstedte Fødevarestyrelsen 45.815 certifikater på levende dyr, fx kvæg, svin, 

heste, fjerkræ, fisk og akvakulturdyr og rugeæg, og 3.828 certifikater på avlsmateriale, 

fx sæd og embryoner, i EU Kommissionens TRACES system. TRACES er det system 

medlemsstaterne skal anvende ved udstedelse af certifikater. 

 

De i alt 49.643 udstedte certifikater udgør hver en kontrol af den pågældende sending, 

som certifikatet vedrører, og som er udført fra Danmark til et andet samhandelsland, 

eller via et samhandelsland er blevet eksporteret til et tredjeland. 

 

4.3.3 Dyrevelfærd 

Kontrollen med dyrevelfærd hos landbrugsdyr og heste m.fl. blev i 2019 tilrettelagt og 

gennemført af Fødevarestyrelsen efter det veterinære kontrolkoncept, der blev indført 

i 2013. Endvidere kontrolleredes transportbestemmelserne på slagterier, på samleste-

der og ved direkte udførsler fra besætninger af Fødevarestyrelsen, medens politiet 

gennemførte stikprøvekontrol af dyr under vejtransport, eventuelt med dyrlægefaglig 

bistand fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.  

 

Den 18. december 2018 blev der indgået en politisk aftale om styrket kontrol af dyre-

transporter. Aftalen implementeres fra 1. januar 2019. Aftalen kan læses her:    

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dy-

retransporter.pdf 

 

Fødevarestyrelsen gennemførte på baggrund af den politiske aftale en styrket kontrol 

i forbindelse med transport af svin. I 2. halvår 2019 blev der blandt andet gennemført 

en øget kontrol af grises transportegnethed samt gennemført et øget antal stikprøve-

kontroller af dyretransporter med svin med afgang fra besætninger og fra samlesteder. 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dyretransporter.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_-_Dyretransporter.pdf
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Endelig blev der i slutningen af året gennemført et øget antal stikprøvekontroller af 

transporter med kvæg.  

 

I tabel 4.22 ses resultaterne af besætningskontrollen i 2019. 

 

Tabel 4.22 Det samlede antal besætningskontroller i 2019 og antal besætninger, der 

har fået konkrete sanktioner** 

* Antal dyrehold kontrolleret – hundehold  er ikke registreret i CHR. 

** En besætning kan ved et kontrolbesøg få en indskærpelse for overtrædelse af ét 

lovkrav og en anden sanktion, f.eks. en politianmeldelse, for overtrædelse af et andet. 

Samme besætning kan således godt optræde i begge kategorierne ”Antal indskærpel-

ser” og ”Antal politianmeldelser” i tabellen. En besætning kan også få indskærpet flere 

regler eller få påbud eller blive anmeldt til politiet på grund af flere overtrædelser. 

 

Se mere om kontrollen rapporten om resultaterne af kontrollen med landbrugsdyr og 

heste m.fl., samt med transportbestemmelserne:. ”Dyrevelfærd i Danmark 2020 – med 

resultater fra velfærdskontrollen i 2019 

 

 

 

 

 

Antal kon-

trollerede 

CHR pr. dy-

reart 

Antal be-

sætninger 

uden an-

mærkninger 

Indskær-

pelse Påbud 
Politianmel-

delse 

Kvæg inkl. 

kalve 
375 260 114 3 1 

Svin 821 527 285 0 37 

Får 47 43 3 1 1 

Geder 13 12 1 0 0 

Hjorte 48 48 0 0 0 

Pelsdyr 72 65 7 0 0 

Fjervildt 50 24 26 0 1 

Slagtekyllin-

ger 
24 19 5 0 0 

Gæs, æn-

der, kalkuner 
50 49 1 0 0 

Æg, alterna-

tive 

Systemer 

100 98 2 0 0 

Hunde* 224 220 4 0 0 

Antal kon-

trollerede 

CHR-nr. i alt 

1824 1365 448 4 40 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Videnscenter%20for%20dyrevelf%C3%A6rd/Dyrevelf%C3%A6rdsrapporter/Dyrevelf%C3%A6rdsrapport%202020.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Videnscenter%20for%20dyrevelf%C3%A6rd/Dyrevelf%C3%A6rdsrapporter/Dyrevelf%C3%A6rdsrapport%202020.pdf
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Fødevarestyrelsens kontrolkampagner på dyrevelfærdsområdet 

Risikovurdering for forekomst af halebid hos grise 

I løbet af første halvår 2019 blev der i Danmark indført nye krav til halekupering af 

grise i Danmark. De nye krav betyder, at besætningsansvarlige skal kunne fremvise 

dokumentation for, at der har været problemer med halebid i besætningen, og at der 

er foretaget en gennemgang af alle de påkrævede risikoparametre (en risikovurdering) 

og i den forbindelse taget stilling til, hvordan og hvornår eventuelle mangler kan ud-

bedres. Ved salg af levende grise skal der indhentes dokumentation fra modtageren, 

såfremt modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler.  

 

Kampagnens formål var at: 

 bidrage til at sikre overholdelse af reglerne vedrørende forbud mod rutinemæssig 

halekupering, 

 øge kendskabet til kravene om dokumentation og risikovurdering for besætninger, 

der halekuperer grise og/eller opdrætter halekuperede grise,  

 øge kendskabet til formålet med at lave en risikovurdering for forekomst af halebid, 

og kendskab til hvornår de forskellige trin skal gennemføres i besætningen, og 

 fokus på dokumentationsdelen skulle være med til at sikre kendskab til hvilke for-

skellige muligheder, der er for landmanden ift. at leve op til dokumentationskra-

vene.  

Kampagnens kontroller blev gennemført i perioden fra 1. september til 30. november 

2019 ved kontrolbesøg på 200 konventionelle svinebesætninger.  

 

Kontrollens fokus var på ændringer i reglerne vedr. halekupering, der gradvis er trådt 

i kraft frem mod juli 2019 for alle besætninger, der halekuperer eller opdrætter haleku-

perede grise/slagtesvin. Der blev blandt andet kontrolleret, om besætningerne havde 

dokumentation for forekomst af halebid, om der var udarbejdet en risikovurdering med 

tilhørende handlingsplan, om der ved salg af smågrise var indhentet dokumentation 

fra aftager eller mellemhandler, og om risikovurdering og handlingsplanen indeholdte 

de påkrævede elementer.  

 

Derudover blev de kontrolområder, der menes at være vigtige for forekomsten af ha-

lebid også kontrolleret.  

 

Regelefterlevelsen i denne kampagne er 68 % på besætningsniveau. Lidt mere end 

halvdelen af sanktionerne er givet på baggrund af manglende overholdelse af de nyligt 

indførte dokumentationskrav.  

 

Kampagnens fokus på de områder, som er vigtige for forebyggelsen af halebid, og 

som de besætningsansvarlige skal forholde sig til i deres risikovurdering, viser, at ho-

vedparten af sanktionerne er givet på baggrund af overtrædelser vedrørende korrekt 

behandling og håndtering af syge eller tilskadekomne svin, beskæftigelses- og rode-

materiale og overbrusningsanlæg.  
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Kampagneresultaterne viser, at hovedparten af besætningerne overholder de nye reg-

ler vedrørende forbud mod rutinemæssig halekupering, men der bør fortsat være fokus 

på at sikre en bedre regelefterlevelse af de nye regler.   

 

4.3.4 Medicinforbrug i besætninger og hos praktiserende dyrlæger 

Kontrollen af medicin i besætninger og dyrlæger indgår i det beskrevne veterinære 

kontrolkoncept. Dvs. at der på hver kontrol, uanset om det er nulpunkt- eller prioriteret 

kontrol, kontrolleres medicin. Derudover kontrolleres der anvendelse af medicin i for-

bindelse med særlige kampagner. 

 

I 2019 var regelefterlevelsen for nulpunktkontrol og prioriteret kontrol på medicinom-

rådet for besætninger 66,0 %. Regelefterlevelsen for dyrlæger var 80,0 %. 

 

En konkret medicinsag findes at skulle omtales særskilt. Fødevarestyrelsens Veteri-

nærrejsehold modtog en anmeldelse om anvendelse af ulovlige lægemidler i en mink-

besætning. Der var tale om hormonet melatonin, der er ulovligt at anvende i Danmark 

i minkbesætninger, og som derfor ikke lovligt kan ordineres af en dyrlæge. Melatonin 

kan anvendes til modning af minkpelsen. Besætningen blev kontrolleret i oktober 2019, 

hvor kroppe fra afpelsede mink bl.a. blev taget med for undersøgelse. Dyrlæger fra 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold fandt melatonin-rør i minkkroppene og foretog 

straks fornyet kontrol. Kontrollen viste, at i alt 4.900 mink havde fået implantater, og et 

mindre lager af melatoninrør fra Litauen blev beslaglagt. Veterinærrejseholdet gav på-

bud om, at kadavere m.v. af alle hormonbehandlede mink blev behandlet som bipro-

duktsmateriale kategori 1, og der blev givet forbud mod omsætning, salg og fraførsel 

af behandlede mink. Besætningsejeren blev politianmeldt for overtrædelse af medicin-

dyrlæge- og dyreværnslovgivningen. Retssagen udestår. 

 

Kontrollen i 2019 af 9 praktiserende dyrlægers ordinationer er foretaget med særligt 

henblik på, at en frakendelse eller fraskrivelse af dyrlægens rettigheder kunne være 

relevant. Sagerne gav anledning til, at 3 dyrlæger frivilligt fraskrev sig den del af auto-

risationen, der vedrørte adgangen til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler. 

Derudover gav en af kontrollerne anledning til, at Fødevarestyrelsens Veterinærrejse-

hold politianmeldte en ansat i en dyrlægepraksis for gennem udskrivning af falske re-

cepter at have ordineret euforiserende stoffer.   

 

4.3.4.1 Restkoncentrationer af forbudte stoffer, veterinærmedicin eller 

miljøforureninger i dyr og animalske produkter 

Fødevarestyrelsen udtog og analyserede ca. 13.000 prøver fra svin, kvæg, får, geder, 

heste, fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, vildt og honning for rester af hormoner, antibio-

tika og anden medicin til dyr samt forurenende stoffer fra miljøet, der kan finde vej til 

foder eller drikkevand. Prøvetagningen foretages efter retningslinjerne i EU-direktiv 

96/23.  

 

Resultaterne for 2019 vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside, når 

de er klar: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkon-

centrationer-indberetninger-til-EU.aspx.  

Her kan man også finde resultater fra tidligere år.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx
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4.3.4.2 Antibiotika og lægemiddelzink  

Siden indførelsen af Gult kort-ordningen for svinebesætninger i 2010 er ordningens 

grænseværdier blevet reduceret i flere omgange, og i 2016 blev en ny model for Gult 

kort indført. Den nye model indførte differentieret vægtning af forskellige antibiotika-

grupper, hvor problematiske antibiotikagrupper tæller mere i landmandens medicin-

regnskab. Det skete for at sænke forbruget af de antibiotikagrupper, som i særlig grad 

er nødvendige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker, eller som ud-

gør en særlig resistensrisiko. Grænseværdierne for gult kort til svin blev seneste juste-

ret med effekt pr. 31. marts 2019.  

 

I 2015 blev handlingsplanen for husdyr-MRSA vedtaget med en målsætning om at 

reducere antibiotikaforbruget til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018, baseret på forbruget 

i 2014. Ved udgangen af 2018, var forbruget reduceret med 13,2 pct., og den politiske 

målsætning var dermed ikke nået. Det blev derfor på anbefaling fra Det Veterinærme-

dicinske Råd besluttet at videreføre målsætningen på de 15 pct. i 2019. Ved udgangen 

af 2019 er forbruget til svin faldet med 15,5 pct. i forhold til forbruget i 2014, og den 

politiske målsætning i handlingsplanen for husdyr-MRSA var opfyldt. 

 

I 2017 vedtog EU-Kommissionen, at markedsføringstilladelserne for lægemiddelzink 

anvendt til svin skal tilbagetrækkes af hensyn til den miljøskadelige virkning. Dette skal 

ske indenfor 5 år, senest d. 1. juli 2022.  

 

I oktober 2019 blev en ny målsætning for reduktion af antibiotikaforbruget til svin ved-

taget af forligskredsen bag Veterinærforlig III. Den nye målsætning er fastsat på bag-

rund af Det Veterinærmedicinske Råds anbefalinger under hensynstagen til, at læge-

middelzink skal udfases. Den nye målsætning er sat til en reduktion i antibiotikaforbru-

get til svin på 2 pct. pr. år i årene 2019 til 2022 baseret på forbruget i 2018. 
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Tabel 4.23 Sanktioner og kontrol af svine- og kvægbesætninger i relation til antibioti-

kaforbrug i perioden 2013-2019. 

 

Opgørelsen i tabel 4.23 er lavet efter det år, hvor aktiviteten er gennemført. Eksem-

pelvis kan besætningen være udtrukket til kontrol sidst i 2018, men påbuddet er givet 

i 2019 (inkluderet i 2019), eller påbud givet i 2018, men det opfølgende kontrolbesøg 

er sket i 2019 (inkluderet i 2019). 

 

I december 2018 blev rådgivningskategorierne samt reglerne om op- og nedrykning i 

de forskellige kategorier for kvæg og svin afskaffet som følge af Veterinærforlig III. 

Svinebesætninger udpeges og overvåges fortsat på baggrund af Gult kort-ordningen. 

Kvægbesætninger, der overskrider en eller flere grænseværdier, udpeges og overvå-

ges af Fødevarestyrelsen, men de rykkes ikke længere op- og ned i rådgivningskate-

gorier.  

 

Tabel 4.23 viser, at der i 2019 er sket en væsentlig stigning i antallet af påbud til ejere 

af svinebesætninger om at nedbringe antibiotikaforbruget. Reglerne om ændring af 

rådgivningskategori blev ophævet fra og med 2019, og fra 31. marts 2019 blev antibi-

otikagrænseværdierne for svin yderligere sænket.  

 

Det er i 2019 lykkedes at reducere antibiotikaforbruget til svin med 2,7 pct. i forhold til 

2018. 

 

Læs mere om grænseværdier for antibiotikaforbrug på Fødevarestyrelsens hjemme-

side:  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-

for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx   

                                                           
8 Opgørelsen af skærpede tilsyn i perioden 2015–2019 kan være misvisende, da der som følge af en fejl 

har været en mangelfuld opfølgning på påbud om Gult kort antibiotika i perioden.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Svinebesætnin-

ger, påbud om 

reduktion (samt 

til og med 2018: 

ændring af råd-

givningskate-

gori) 

”Gult kort” 

43 32 62 29 32 41 93 

Svinebesætnin-

ger med skær-

pet tilsyn  

2 0 08 01 01 01 01 

Svinebesætnin-

ger, opfølgende 

kontrolbesøg 

18 43 

 

46 

 

 

29 

 

 

27 

 

 

44 

 

 

52 

 

   

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gr%C3%A6nsev%C3%A6rdier-for-antibiotikaforbrug-og-d%C3%B8delighed.aspx
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Kontrolkampagne om flokbehandling af smågrise  

Fødevarestyrelsen har i 2019 gennemført en kontrolkampagne med fokus på flokbe-

handling af smågrise. Kontrolkampagnen blev afviklet i perioden 1. maj - 31. december 

2019 og omfattede 200 kontrolbesøg i besætninger med smågrise samt administrativ 

kontrol af 35 af de besætningsdyrlæger, der er tilknyttet besætningerne. 

 

Formålet med 2019 kampagnen var at følge op på en kampagne fra 2015 samt at 

fokusere på landmandens og dyrlægens dokumentationsforpligtelser, når smågrise 

behandles med antibiotika. Fokusområdet var at kontrollere, om flokbehandling udfø-

res af uddannet personale, om dyrlægen opretter besætningsdiagnoser, udarbejder 

anvisninger, og om disse følges af landmanden, samt om landmanden dokumenterer 

behandlingen ved optegnelser. Ligeledes var fokus at kontrollere, om dyrlægen over-

holder regler om prøveudtagning og diagnostisk, samt udarbejder handlingsplaner til 

nedbringelse af flokbehandling, og om landmanden er bekendt med disse. 

 

Sammenlignes de to kampagner, er sanktionsgraden for dyrlæger i 2019 steget fra 22 

pct. til 31 pct., ligesom sanktionsgraden for landmænd på 36 pct. er højere end i tidli-

gere medicinkampagner. Det vurderes dog, at de to kampagner ikke er direkte sam-

menlignelige, idet metode, stikprøvestørrelse og fokus samt opgørelsesmetode er for-

skellige. Eksempelvis er der ikke kontrolleret nøjagtig samme dokumentationskrav i de 

to kampagner. Generelt kan dog konkluderes, at der er sket en stigning i 

dyrlæger og landmænds overtrædelser af kravene til dokumentation. 

 

Resultaterne viste, at næsten en tredjedel af de kontrollerede besætninger (36 %) og 

dyrlæger (31 %) ikke overholdt reglerne inden for kampagnens fokusområde. På be-

sætningsniveau blev særligt sanktioneret pga. mangelfulde behandlingsoptegnelser 

(28 %) samt manglende efterlevelse af dyrlægens skriftlige behandlingsanvisning (13 

%), mens der for dyrlæger særligt blev sanktioneret pga. indholdsmæssige mangler i 

besætningsdiagnoser og/eller behandlingsanvisninger. Endvidere  

blev det konstateret, at der er behov for at præcisere de indholdsmæssige krav til 

handlingsplaner for flokbehandling. Ingen af de fundne overtrædelser var så alvorlige, 

at Fødevarestyrelsen måtte foretage politianmeldelse. 

 

Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at den mangelfulde efterlevelse af kravene til 

dokumentation primært skyldes utilstrækkelig omhyggelighed samt en manglende for-

ståelse for behovet for dokumentation hos både dyrlæger og landmænd. De mangel-

fulde optegnelser vanskeliggør dog Fødevarestyrelsens kontrol af, om dyrlægens be-

handlingsanvisninger følges i praksis, ligesom at det ikke kan udelukkes, at de man-

gelfulde handlingsplaner kan have betydning ift. målsætningen om at 

nedbringe anvendelsen af antibiotika til flokbehandling. 

 

Rapporten kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Rapporten kan læses på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside:  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrol-

kampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/Flokbehandling_af_smaagrise_kontrol-

kampagne_2019-.aspx 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/Flokbehandling_af_smaagrise_kontrolkampagne_2019-.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/Flokbehandling_af_smaagrise_kontrolkampagne_2019-.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2019/Sider/Flokbehandling_af_smaagrise_kontrolkampagne_2019-.aspx
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4.4 Plantesundhedskontrollen og undersøgelserne 

for planteskadegørere 
 

4.4.1. Plantesundhedskontrol og -tilsyn 

Avls- og omsætningskontrol af planter i gartnerier og planteskoler  

Antallet af registerede virksomheder på ordningen var i 2019 på 475 og der er derfor 

sket en lille tilbagegang sammenlignet med året forinden, hvor 483 virksomheder var 

tilmeldt. Antallet af registerede omsættere forbliver på samme niveau som de forrige 

år med 31 tilmeldte virksomheder. Der blev i 2019 udført 921 kontroller, hvilket er på 

samme niveau som i 2018.   

 

I 2019 blev der ved kontrollen konstateret fem forekomster af karantæneskadegørere, 

hvoraf tre var Erwinia amylovora, en var Phytopththora ramorum og en var Opogona 

sacchari (er ikke længere EU karantæneskadegøre fra 14. december 2019). Antallet 

svarer overens med niveauet for sidste år. 

 

Avlskontrol af læggekartofler 

Avlskontrol og virustest af basis læggekartofler omfattede i 2019 et areal på 4.797 ha. 

hos i alt 79 avlere. Af det samlede areal i basisavlen blev 3,7 % kasseret som lægge-

kartofler. Avlskontrol og virustest af præbasis læggekartofler omfattede i  2019 et areal 

på 249 ha hos i alt 7 avlere. I præbasisavlen blev 1,0 % kasseret som læggekartofler, 

og 6,3 % blev nedklassificeret.  

 

Resultater af undersøgelser for karantæneskadegørere på kartofler er indberettet i 

henhold til de direktiver, der gælder for de pågældende skadegørere. Det skal dog 

nævnes, at der i 2019 ikke blev konstateret kartoffelring- og brunbakteriose eller de 

fire karantænearter af Epitrix i avlskontrollen af læggekartofler.  

 

Hvert år offentliggøres resultaterne af kontrollen med den danske læggekartoffelcerti-

ficering på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

 

Importkontrol af planter og planteprodukter 

Der blev i 2019 importkontrolleret ca. 1.900 forsendelser og foretaget i alt 7 afvisninger 

af partier. Afvisningerne skyldtes fund af karantæneskadegører (Bemisia tabaci), fund 

af importforbudte planter, manglende plantesundhedscertifikat eller manglende over-

holdelse af særlige importkrav. Derudover blev en forsendelse afvist, da den var led-

saget af et forfalsket plantesundhedscertifikat. Alle afvisninger er blevet notificeret via 

Kommissionens varslingsdatabase EUROPHYT. Der er ikke sket spredning af farlige 

planteskadegørere med importerede varer i 2019. 

 

Certificering af træemballagevirksomheder og kontrol af træemballage (FAO ISPM-15) 

Der var 133 godkendte danske virksomheder tilmeldt under ordningen i 2019. Virk-

somhederne blev alle auditeret en gang af Landbrugsstyrelsen for at fastslå, om reg-

lerne overholdes, og for at sikre, at virksomheden følger procedurerne beskrevet i de-

res kvalitetshåndbog for ordningen. Der blev konstateret afvigelser under 29 af audit-

besøgene, bl.a. mangler i dokumentation for indkøbt varmebehandlet træ, mangler 

https://lbst.dk/landbrug/planteavl/kartofler/laeggekartofler/#c9454
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ved stempel, manglende ajourføring af kvalitetshåndbogen for ISPM-15, manglende 

intern produktionskontrol og mangelfuld intern instruktion af medarbejdere. Ekstra stik-

prøvekontrol blev udført på én virksomhed. 

 

4.4.2 Plantesundhedsmæssig overvågning 
 

I 2019 har Landbrugsstyrelsen gennemført undersøgelsesaktiviteter relateret til EU-

krav for de planteskadegørere, som fremgår af tabellen nedenfor. Undersøgelserne er 

for de fleste arters vedkommende i lighed med tidligere år foregået med EU-medfinan-

siering, jævnfør det EU-medfinansieringsberettigede undersøgelsesprogram.  

 

Landbrugsstyrelsen gennemførte i alt 1.229 besøg, fordelt på mange forskellige loka-

litetstyper. Mange af besøgene har, i det omfang skadegørernes biologi og udviklings-

trin muliggør det, indeholdt kombinerede undersøgelser for flere skadegørere samti-

digt på de samme lokaliteter.  

 

Af tabellen fremgår, hvor mange besøg de enkelte arter har været inkluderet i, samt 

antallet af udtagne prøver og resultatet af laboratorieundersøgelserne af disse. 
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Tabel 4.24 Antal besøg for de enkelte arter 

Det danske undersøgelsesprogram  for planteskadegørere; 2019 

Skadegører Antal besøg, hvor undersø-

gelser for skadegøreren ind-

går 

Antal  

prøver udtaget samt ana-

lyseresultat 

Agrilus anxius 254 0 

Agrilus auroguttatus 293 0 

Agrilus planipennis 210 1, negativ 

Anoplophora chinensis  483 0 

Anoplophora glabripennis 435 0 

Anthonomus eugenii 37 0 

Aromia bungii 149 0 

Bursaphelenchus xylophilus 399 58, negative 

Candidatus liberibacter solanacearum  35 2, negative 

Clavibacter michiganensis sepedonicus 159 373, negative 

Dendrolimus sibiricus  299 0 

Diaporthe vaccinii  16 11, negative 

Epitrix sp.  190 0 

Erwinia stewartii (Pantoea stewartii) 14 4, negative 

Gibberella circinata (Fusarium circinata) 214 12, negative 

Globodera rostochiensis / G. pallida 84 212; 19 positive 

Meloidogyne chitwoodi /M. fallax 172 0 

Monochamus sp. (non-european) 426 81, negative  

Phytopthora ramorum / P. kernoviae  341 60, negative 

Pissodes sp.  233 0 

Polygraphus proximus  299 0 

Pseudomonas syringae pv. actinidae  3 0 

Ralstonia solanacearum 159 373, negative 

Rhagoletis pomonella 48 0 

Rose rosette virus og dens vektor phyllo-

coptes fructiphilus 

80 0 

Scirtothrips sp.  44 0 

Scropipalpopsis solanivora /Tecia sola-

nivora) 

189 0 

Spodoptera frugiperda 48 4, negative 

Synchytrium endobioticum 174 0 

Thaumatotibia leucotreta  162 2, negative 

Thekopsora minima 57 10, negative 

Xyllella fastidiosa  475 66, negative 

Xylosandrus crassiusculus 341 0 
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5. Større aktioner for at sikre effektivitet 

5.1 Fødevarestyrelsen 

 

Fødevarekontrollen 

Fødevareforlig 4 blev vedtaget af alle Folketingets partier i oktober 2018. I 2019 har 

der især været fokus på forarbejderne til indsatserne på kontrolområdet, herunder det 

nye kontrolkoncept og datadrevet kontrol, men også på indsatserne over for mikrobi-

ologisk fødevaresikkerhed og fødevareberedskab. Det er forløbet planmæssigt, og im-

plementeringen af de forskellige underindsatser er klar til at blive sat i gang i 2020. 

Derudover er arbejdet med indsatserne over for ulovlig import, brodne kar, svindel og 

ulovlig nethandel også forløbet planmæssigt. 

 

Campylobakterudbruddet og den manglende målopfyldelse i 2019 indgår i det fortsatte 

arbejde med tilrettelæggelse af indsatsen for reduktion af campylobacter. Indsatsen 

følges tæt af styregruppen for handlingsplanen over for Campylobacter. 

 

Fødevarestyrelsen har ved brug af machine learning udviklet en kontroludpegnings-

model, der gør det muligt at styrke fødevarekontrollen og reducere i antallet af kontrol-

ler gennem en mere datadrevet og behovsorienteret kontrol, som det er forudsat i Fø-

devareforlig 4. Modellen er et værktøj til at analysere data om virksomhederne og på 

den baggrund vurdere og opdele virksomhederne efter deres kontrolbehov. Det om-

sættes i praksis til, at virksomhedermed problemer med at overholde fødevarelovgiv-

ningen får et øget kontroltryk. Tilsvarende tilgodeses virksomheder, der kan og vil 

overholde reglerne. 

 

Fleksibiliteten i det nye kontrolkoncept, samspillet i de forskellige kontrolindsatser og 

brug af kontroludpegningsmodellen har muliggjort en kontrolreduktion på 3.500 kon-

troller i 2020. 

 

Fødevarestyrelsen fortsætter udviklingen og optimering af kontroludpegningsmodel-

len, herunder ved at udsøge potentialer i brug af andre myndighedsdata med henblik 

på at indfri det politiske mål i forliget om en samlet kontrolreduktion på 7.500 kontroller 

i 2022. 

 

Det veterinære område 
På det veterinære område er det Veterinærforlig 3, som har sat rammen. Her er bl.a. 

forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen i fokus. I forligets andet år er der fx fastsat 

nyt antibiotikareduktionsmål for svin. Til sikring mod MRSA er der pr. 1.1. 2020 indført 

krav om obligatorisk bad for staldarbejdere, anvendelse af engangsovertræksdragt 

samt tilbud om brug af maske hvis ønsket. Herudover skal Fødevarestyrelsen tilbyde 

rekvireret vejledning på veterinærområdet. Det kræver en ændring i loven om hold af 

dyr, og den nødvendige lovhjemmel blev tilvejebragt i 2019.  
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Den politiske aftale af 18. december 2018 om styrkelse af kontrollen med dyretrans-

porter har betydet en konsekvent håndhævelse af 2-dagsfristen for indsendelse af log-

bogen, igangsættelse af 250 indladningskontroller om måneden af grisetransporter fra 

1. juli og 2019 ud samt skærpet transportegnethedssyn med øget synstid i perioden 

15. august til 15. november 2019. Dette vurderes at have medført et løft i kvaliteten af 

det veterinære syn. Fødevarestyrelsen har evalueret den politiske aftale, og konklusi-

onen er, at der fortsat er behov for udvikling af kontrollen. 

 

På Fødevarestyrelsens eget initiativ blev der endvidere i slutningen af året igangsat et 

øget antal stikprøvekontroller af transporter med kvæg. 

 

Den politiske aftale udløb 15. november 2019, men den styrkede kontrol med blandt 

andet øget synstid og flere indladningskontroller blev besluttet forlænget til 1. juli 2020. 

Den 25. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt kontrolkoncept for dyre-

transporter. Kontrolniveauet blev i den forbindelse forlænget yderligere til 1. oktober 

2020, hvor det nye kontrolkoncept for kontrollen af dyretransporter blev sat i kraft 

 

 

 

5.2 Landbrugsstyrelsen 

Til sikring af effektiviteten har Landbrugsstyrelsen iværksat flere indsatser under virk-

somhedsstrategien ”Nemt, enkelt og til tiden”. Strategien er beskrevet i 3.1.1 og kan 

læses her. 

 

Dertil kommer arbejdet under den tværministerielle kontrolstrategi ”Den fælles kontrol-

strategi”, hvori der blandt andet arbejdes med kompetenceudvikling hos kontrollø-

rerne, effektmålinger og evalueringer.  

  

Landbrugsstyrelsen har i 2019 gennemført en omfattende moderniseringsproces på 

IT området, da styrelsen indførte den agile styreform på IT. Denne metode styrker 

samarbejdet mellem IT, regel-, kontrol- og sagsbehandlerenheder. Landbrugsstyrel-

sens målsætning er frem mod 2022 at gøre regler og ordninger så enkle, at erhvervet 

sparer 30 mio. kroner i konsulenttimer.  

 

På økologiområdet påbegyndte Landbrugsstyrelsen en indsats, som skal sikre erfa-

ringsopsamling og kommunikation på tværs af kontrol-, regel- og sagsbehandlerenhe-

der, med henblik på at kunne forbedre regelhåndhævelse og optimering af kontrollen. 

Dette arbejde vil blive understøttet af en IT-platform. 

 

På Planteområdet har Landbrugsstyrelsen foretaget en Baseline-analyse, som skal 

sikre effektivitet og ensartethed i kontrollen af planteimport og -eksport samt avlskon-

trol.  

 

Landbrugsstyrelsen gennemfører Pesticid-, Foder- og Hygiejne kontrollen som en del 

af Krydsoverensstemmelseskontrollen (KO-kontrollen). Da de pågældende kontroller 

indgår i KO-kontrollen, opnår Landbrugsstyrelsen stordriftsfordele samtidig med, at er-

hvervet oplever mindre gene grundet færre kontrolbesøg.  

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Styrelsen/Om_styrelsen/Landbrugsstyrelsens_strategi_A5.pdf
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6. Generel vurdering af det danske kontrolsystem 

De danske kontrolmyndigheder vurderer, at Danmark har et enkelt og overskueligt 

kontrolsystem. Der er kun få ministerier involveret og få decentrale myndigheder, og 

der er et godt samarbejde mellem dem.  

 

Der arbejdes løbende på at forbedre erhvervets overholdelse af reglerne og på at ef-

fektivisere kontrollen, og mange af områderne har stor politisk bevågenhed. Fødeva-

restyrelsen og Landbrugsstyrelsen konkluderer, at den kontrol, de udfører, generelt 

set er målrettet og giver den ønskede effekt. 

6.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsens direktion vurderer, at kontrollen generelt er effektiv. 

 

Fødevarestyrelsen har i 2019 nået to og delvist nået to ud af i alt fire resultatmål  vedr. 

kontrol i relation til kontrolforordning 882/2004 i resultatkontrakt 2019.  

 

De to mål, der er nået, drejer sig  om begrænsning af antibiotikaresistens og et effektivt 

fødevareberedskab.  Målet om at færre bliver syge af campylobacter er ikke opfyldt. 

To ud af tre delmål om dyrevelfærd er nået. Delmålet om en 100 % stigning af antal 

grise i laveste kategori i dyrevelfærdsmærket kategori er ikke opfyldt.  

 

Der er mange faktorer, som har indflydelse på målopfyldelsen, og nogle af dem er 

udenfor Fødevarestyrelsens styring. 

 

 

6.2 Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsen har i 2019 udført alle ca. 12.000 planlagte kontroller. Landbrugs-

styrelsens direktions vurdering er, at Landbrugsstyrelsens har leveret et tilfredsstil-

lende resultat. 

 

7. Større tilføjelser til den nationale kontrolplan 

Den nationale kontrolplan gælder i perioden 2017-2021. En lang række strategier, reg-

ler, vejledinger, instrukser, handlingsplaner m.v. er blevet opdateret eller udarbejdet 

samtidig med og efter udarbejdelsen af den nationale kontrolplan og er bl.a. blevet 

nævnt i årsrapporterne.
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