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TILLÆG TIL DANMARKS FLERÅRIGE NATIONALE 
KONTROLPLAN 2017-2021 
 

 

 
EU´s medlemslande skal udarbejde en flerårig nationale kontrolplan. Det er et krav ifølge artikel 109-
111 i EU's kontrolforordning 2017/625. Planen skal beskrive den offentlige kontrol af overholdelsen af 
fødevare og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og 
plantebeskyttelsesmidler 
 
Kontrolplanen skal være med til at sikre, at kontrolsystemerne fungerer effektivt i alle led i fødevare- 
og foderkæden. Kontrolplanen er på den måde et vigtigt redskab i kvalitetssikringen af de offentlige 
myndigheders kontrol. 
 
 
Den nuværende danske kontrolplan dækker perioden 2017-2021.   Planen ses her 
 
Kontrolplanen er blevet til i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Skattestyrelsen, Miljøstyrelsen og Politiet. 
 
Dette notat er et tillæg til den ovenfor nævnte kontrolplan for perioden 20117 -2021, idet flere områder 
kom ind under kontrolforordning 2017/625 
 
Tillægget indeholder følgende afsnit: 
 
1. Kontrol af GMO'er i primærproduktionen (Landbrugsstyrelsen) 

 
2. Kontrol med importører, producenter og forhandlere af plantebeskyttelsesmidler (Miljøstyrelsen) 

 
3. Miljøstyrelsens metoder til at sikre opfyldelse af kriterierne i artikel 5 herunder at sikre en 

effektiv og hensigtsmæssig kontrol  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Grundlag_for_kontrol/Sider/National%20kontrolplan.aspx
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1. Kontrol af GMO'er i primærproduktionen 

Afsnittet er et supplement til afsnit 5.2. i den nuværende kontrolplan. 

 
Landbrugsstyrelsen (LBST) er ansvarlig for at kontrollere, at der ikke bliver udsat ikke-godkendte 
genetisk modificerede organismer (GMO) i miljøet i Danmark. Det indebærer bl.a., at LBST skal 
kontrollere, at der ikke er iblandet ikke-godkendte GMO'er i konventionelle eller økologiske partier af 
frø til udsæd eller andet formeringsmateriale, som er målrettet fødevarekæden. Desuden skal LBST 
kontrollere, at der ikke sælges ikke-godkendte genmodificerede (GM) varer i Danmark. LBST udfører 
derfor en årlig planlagt risikobaseret kontrol for forekomsten af GMO’er i konventionelt frø og andet 
formeringsmateriale, samt en ad hoc-baseret kontrol på basis af henvendelser om forekomst af ikke-
godkendte GMO’er, herunder indberetning om import af udsæd og andet formeringsmateriale eller 
andre organismer fra tredjelande, herunder fx akvariefisk. Kontrol med økologisk udsæd foretages af 
Økologikontrollen, som beskrives i afsnit 5.2.4 Økologikontrol i primærsektoren.  
 
Internt i LBST er opgaverne ifm. kontrollen fordelt således, at M&B foretager en risikovurdering og 
planlægger sammensætningen (afgrøder og virksomheder) af kontrollen, Enheden for Planter 
foretager administrativ kontrol og koordinerer fysisk kontrol med Jordbrugskontrollen, som 
gennemfører de fysiske kontroller og prøvetagning. Analyser foretages af Fødevarestyrelsens 
Laboratorium i Ringsted.  
 
Medarbejderne i LBST enhederne Miljø & Biodiversitet, Planter og Jordbrugskontrollen har i forhold 
til GMO-kontrollen følgende ansvarsområder:  
 

1. Udarbejdelse af risikoprofil og sammensætning af den årlige planlagte kontrol samt bestilling 

af ad-hoc kontroller, herunder kontrol baseret på import fra tredjelande (M&B)  

2. Planlægning af kontroller (Planter)  

3. Koordinering af indsatsen og opfølgning på negative analyser (Planter)  

4. Forberedelse, gennemførelse og journalisering af kontroller (Jordbrugskontrollen) 

5. Uddannelse af kontrollører, fx i prøvetagning (Jordbrugskontrollen) 

6. Opfølgning på fund af GMO (M&B)  

7. Planlægning af relevante analyser (M&B og FVST Lab i dialog) 

8. Analyse (FVST Lab) 

9. Deltagelse i internationalt samarbejde om udvikling af analysemetoder for identifikation af 

GMO’er (FVST Lab)  

10. Vedligeholdelse af akkreditering for udvalgte analysemetoder (FVST Lab) 

Identifikation af risiko 

I EU er der godkendt en enkelt GMO-hændelse (MON 810 i majs) til dyrkning i sydeuropæiske lande 
og ikke i Danmark. Majs udgør en meget lille risiko for etablering i den danske natur, da majs ikke kan 
overvintre og etablere sig i Danmark. Endvidere findes der ingen arter i den danske natur, som majs 
kan krydses med (bestøve). Derfor vurderes det, at risikoen for spredning af afgrøder ikke er til stede. 
Kontrollen fokuserer derfor på utilsigtet forekomst, som kan komme ind fra tredjelande. M&B bestiller 
derfor (hvert 3. år) en vurdering fra eksperter ved Aarhus Universitet, som skal vurdere hvilke 
afgrøder, som er godkendt til dyrkning som GM-afgrøder i tredjelande og derfor har en risiko for 
utilsigtet at blive spredt til Danmark. Baseret på denne vurdering og hændelser med GM-afgrøder i 
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tredjelande eller i EU, udformer M&B en risikovurdering, der definerer hvilke afgrøder, der skal indgå 
i den planlagte kontrol for forekomst af ikke-godkendte GMO’er, herunder også prydplanter, 
akvariefisk mm. 
 
Kontrollens omfang og afgrænsning 

Kontrollen gennemføres som en minimumskontrol. Der planlægges derfor i størrelsesordenen 50 
analyser pr år. I tilfælde af ikke-planlagte hændelser er  
der intet loft over antallet af analyser. Der iværksættes 10-20 administrative kontroller, som udvælges 
efter risikovurderingen og ugentlige oplysninger om importer.  
Kontrollen omfatter ikke kontrol med forædlingsmateriale hos forædlingsvirksomheder og sorter i 
offentlig sortsafprøvning. 
 
 
2. Kontrol med importører, producenter og forhandlere af 
plantebeskyttelsesmidler 

Afsnittet er et supplement til afsnit 5.2.2 

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og 
sælges i Danmark. Miljøstyrelsen gennemfører kontrol hos forhandlere af professionelle pesticider 
(grovvareforhandlere), forhandlere af meget giftige pesticider, producenter og mellemhandlere 
(importører, distributører, lagerhoteller, ompakkere og parallelimportører) af pesticider i Danmark. 

 
Kontrollen gennemgøres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, som udarbejder en årlig kontrolplan 
og gennemfører kontrollen i henhold til en kontrolinstruks, som opdateres årligt.  
 
Kontrollen hos forhandlere omfatter følgende områder: 
• Kontrol af, om der sælges ulovlige bekæmpelsesmidler. 

• Kontrol af, om der besiddes udenlandske bekæmpelsesmidler.  

• Kontrol af, om der besiddes ulovlige danske bekæmpelsesmidler. 

• Kontrol af, om bekæmpelsesmidler opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

• Kontrol af om bekæmpelsesmidler findes i brudte originalpakninger i forretningslokaler, 

lagerlokaler og andre lokaler, hvor bekæmpelsesmidler opbevares med henblik på salg til brugere.   

• Kontrol af, om bekæmpelsesmidler er i original emballage, herunder også dunke uden etiket. 

• Kontrol af, om der findes emballager med brud eller lækager. 

• Kontrol af, om giftige og meget giftige midler er under lås og med advarselstrekant på døren. 

• Kontrol af, om der er udpeget en ansvarlig person, hvis mere end fem personer har adgang til 

giftige og meget giftige midler. 

• Kontrol af, om forhandleren har tilladelse til at sælge giftige midler eller tilladelse til at sælge 

meget giftige midler. 

• Kontrol af, om forhandleren af meget giftige midler ved salg fører bog over oplysninger om købers 

navn, adresse, midlernes navn og antal og størrelse af pakningen samt dato for salg. 

• Kontrol af, om forhandlere af gasningsmidler har en medarbejder med G1 autorisation. 
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• Kontrol af, om forhandlere, der sælger professionelle pesticider, har en medarbejder med S1 

autorisation (de skal kunne henvise til en sådan person i virksomhed). 

• Kontrol af, om forhandlere af ikke professionelle pesticider har en person med en af følgende 

autorisationer: F1/S1/S2 (de skal kunne henvise til en sådan person i virksomheden) Husk ikke et 

krav, hvis man kun sælger biocid produkter. 

• Registreringer af køb, salg, import, eksport, produktion af plantebeskyttelsesmidler i op til 5 år 

bagudrettet. 

• Evt. udtagning af bekæmpelsesmidler til analyse for indhold af aktivstoffer samt identitet. 

Kontrollen gennemføres som uanmeldte kontrolbesøg, for at opnå et øjebliksbillede, som ville 
forspildes, hvis kontrolbesøget var anmeldt. Kontrolbesøget afsluttes med en kontrolrapport og 
kontrolstedet får altid en kopi af kontrolrapporten.  
 
Kontrollens omfang og afgrænsning 

Miljøstyrelsen tilrettelægger frekvens og indhold af kontrollen i henhold til gældende lovgivning for 
kontrolområdet og ud fra risikobaseret kontrol. Forhandlere af meget giftige bekæmpelsesmidler og de 
største grovvareforhandlere har særligt høj kontrolfrekvens, og producenter og importører har også 
højt frekvens. Desuden er der fokus på genbesøg ved steder, hvor der tidligere er fundet overtrædelser. 
Alle forhandlere med salg til professionelle brugere (professionelle pesticider) kontrolleres med en 
frekvens på mindst hvert 5. år.  

Forhandlere til private brugere udvælges ved stikprøvekontrol og derudover med fokus på de største 
kæder og genbesøg ved steder, hvor der findes overtrædelser. Det vurderes, at disse udgør mindre end 
1% af det danske marked. 
 
Miljøstyrelsens faglige enheder understøtter kontrollørerne og bistår til en faglige højt kvalitet. 
 
 
3.  Miljøstyrelsens metoder til at sikre opfyldelse af kriterierne i artikel 5, 
herunder at sikre en effektiv og hensigtsmæssig kontrol 
 
Afsnittet er et supplement til kapitel 9 i den nuværende kontrolplan 
 
 
Effektiv og hensigtsmæssig kontrol 

Miljøstyrelsens kontrolstrategi bygger på samarbejde og øget udveksling af data og information på 
tværs af ministeriet og mellem myndigheder og erhverv. Dette giver mere præcise data og 
analyseværktøjer, og en bedre brug af data vil bidrage til mere effektiv og målrettet kontrol, hurtigere 
sagsbehandling og større ensartethed i kontrolarbejde. Alle kontrolordninger skal være understøttet af 
en risikovurdering, hvor risikoprincipperne er kendte. Det er desuden et mål, at formål med og 
baggrund for reglerne og for kontrollen skal være tydeligt kommunikeret til borgere og virksomheder.  

Miljøstyrelsen medarbejdere skal efterleve embedsmandens 7 centrale pligter: Lovlighed, sandhed, 
faglighed, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse, åbenhed om fejl samt partipolitisk neutral. 
Pligterne er beskrevet i "Kodex VII" https://www.medst.dk/arbejdsomraader/publikationer/kodex-
vii-de-syv-centrale-pligter/?query=kodex . Medarbejderne skal desuden kende og efterleve de regler, 

https://www.medst.dk/arbejdsomraader/publikationer/kodex-vii-de-syv-centrale-pligter/?query=kodex
https://www.medst.dk/arbejdsomraader/publikationer/kodex-vii-de-syv-centrale-pligter/?query=kodex
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der gælder for offentligt ansatte, som er beskrevet i "God adfærd i det offentlige" 
https://www.modst.dk/media/17831/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf. 
 
Laboratoriefaciliteter 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har en rammeaftale med Teknologisk Institut, som har en 
tilstrækkelig laboratorieanalysekapacitet og medarbejderstab til at kunne gennemføre valide analyser 
af bekæmpelsesmidler. 

 
Kvalifikation og uddannelse 

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen har samarbejdet om, at styrelsernes 
kontrollører får de rette basiskompetencer, så de kan agere kompetent og professionelt, når de møder 
virksomhederne. Styrelserne etablerede som en del af en fælles kontrolstrategi (vedtaget i 2017) et 
fælles basisforløb om myndighedsrollen for nye kontrollører. Basisforløbet har bidraget til at sikre, at 
virksomhederne oplever kvalitet og ensartethed, når de møder én af ministeriets kontrollører. Du kan 
læse mere om Miljøstyrelsens kontrolstrategi her: https://mst.dk/erhverv/industri/kontrolstrategi/  

https://www.modst.dk/media/17831/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf
https://mst.dk/erhverv/industri/kontrolstrategi/
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