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Vejledning om fødevarevirksomheders egenkontrol med 

restkoncentrationer af lægemidler og forbudte stoffer 

 
Indledning  

 
Kravene til fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer af lægemidler og forbudte 

stoffer har tidligere været fastsat i dyreejerbekendtgørelsen1. Krav til egenkontrol fremgår således ikke 

længere af bekendtgørelsen. Der er dog fortsat et krav om egenkontrol. 

 
Denne vejledning handler om den egenkontrol med restkoncentrationer af lægemidler og forbudte 

stoffer, som fødevarevirksomheder i leddet efter primærproduktionen skal udføre.  

 

Vejledningen er rettet mod fødevarevirksomheder, som leverer, sælger eller forarbejder animalske 

produkter, herunder slagterier, fiskevirksomheder, mejerier, ægpakkerier, ægproduktvirksomheder og 

honningcentraler. Vejledningen er desuden rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med 

reglerne om egenkontrol.  
 

Vejledningen skal læses i sammenhæng med fødevarehygiejneforordningen2 og 

hygiejneforordningen for animalske fødevarer3. 

 

Vejledningen har til hensigt at hjælpe fødevarevirksomheder og myndigheder med at forstå og 

anvende reglerne for egenkontrol med restkoncentrationer af lægemidler og forbudte stoffer 

korrekt. 

 
Hjemmelsgrundlag 

 
Kravene til fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer af lægemidler og forbudte 

stoffer er omfattet af de generelle krav om egenkontrol i artikel 4, stk. 1 og 5, artikel 5 og bilag I i 

fødevarehygiejneforordningen. 

Herudover er der i hygiejneforordningen for animalske fødevarer fastsat specifikke krav til 

egenkontrol for visse typer af fødevarevirksomheder og fødevarer. For slagterier fremgår disse krav af 

forordningens bilag II, afsnit II, punkt 1, og afsnit III, punkt 1 og punkt 3, litra c og e. For mejerier og 

andre virksomheder, der indsamler rå mælk og colostrum, er der fastsat krav i forordningens bilag III, 

afsnit IX, kapitel I, del I, punkt 1, litra d og e, og del III, punkt 2, 4 og 5.  

Fødevarevirksomheders pligt til at underrette Fødevarestyrelsen om fund af restkoncentrationer af 

lægemidler over de tilladte grænseværdier og om fund af forbudte stoffer i egenkontrollen fremgår af 

§ 22 i den gældende dyreejerbekendtgørelse. For rå mælk i forhold til antibiotika fremgår denne pligt 

desuden af hygiejneforordningen for animalske fødevarer2 bilag III, Afsnit IX, kapitel I, del III, punkt 

5. Slagteriernes pligt til at underrette embedsdyrlægen på slagteriet ved modtagelse af dyr, hvor 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig 

kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne  
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer  
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tilbageholdelsestiden ikke er overholdt, følger af hygiejneforordningen for animalske fødevarer2, bilag 

II, afsnit III, punkt 5. 

Krav til egenkontrol med restkoncentrationer af lægemidler og forbudte stoffer 
Fødevarevirksomheder, som leverer, sælger eller forarbejder animalske produkter, skal inddrage 

risikoen for restkoncentrationer af lægemidler og forbudte stoffer i deres risikoanalyse. På baggrund af 

risikoanalysen skal fødevarevirksomhederne udføre egenkontrol, der sikrer, at der kun modtages: 

 dyr eller produkter, hvor producenten kan garantere, at tilbageholdelsestiden er overholdt. 

Dette gælder både ved direkte leverance fra producenten og ved leverance via mellemmand. 

 dyr eller produkter, som overholder de tilladte grænser for restkoncentrationer. 

 dyr eller produkter uden indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf. 

Disse fødevarevirksomheder skal endvidere sikre sig, at de kun markedsfører produkter, der stammer 

fra dyr, som opfylder de ovenfor listede krav. 

Virksomheden skal have et skriftligt egenkontrolprogram. Virksomheden skal i deres egenkontrol 

sikre, at de overholder de krav, der er fastsat i fødevarelovgivningen. 

Underretning af Fødevarestyrelsen  
Fødevarevirksomheder skal underrette den lokale veterinærenhed: 

 ved overskridelse af de tilladte grænseværdier for restkoncentrationer i egenkontrolprøver. 

 ved indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf i egenkontrolprøver. 

Hvis der er tale om fund på slagterier, skal virksomheden underrette den lokale 

embedsdyrlæge på slagteriet. Hvis et slagteri har modtaget dyr til slagtning, hvor 

tilbageholdelsestiden ikke er overholdt, skal slagteriet ligeledes underrette embedsdyrlægen på 

slagteriet herom.  

 

 


