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Danmarks flerårige, nationale kontrolplan er udarbejdet i henhold til kontrolforordningens afsnit 5, 

art. 41-44 (Forordning (EF) nr. 882/2004
1
) og de retningslinjer, Kommissionen har udarbejdet i 

overensstemmelse med kontrolforordningens artikel 43, stk. 1 (beslutning af 21. maj 2007 

(2007/363/EF)). Den nationale kontrolplan er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, SKAT, Politiet og Miljøstyrelsen.  

 

Dette dokument beskriver overordnet kontrolmyndighederne, de forskellige planer, kontrakter og 

kvalitetsstyringssystemer. De konkrete planer og kvalitetsstyringssystemernes procedurer m.v. er den 

aktive del af den nationale kontrolplan og er tilgængelig på hjemmesiderne eller hos de berørte 

myndigheder. Planer på de enkelte områder ændres løbende efter behov, mens nærværende dokument 

normalt kun ændres ca. hvert 4 år.  

 

Planen skal medvirke til at sikre en effektiv kontrol af, at reglerne om fødevarer og foder, 

plantesundhed, dyresundhed og dyrevelfærd overholdes. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Europapa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, 

at foderstof- og fødevarelovgningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 
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1. Indledning 
 

Kontrolplanens struktur og indhold følger i store træk retningslinjerne i Kommissionens beslutning af 

21. maj 2007 om retningslinjer for udarbejdelse af national kontrolplan (2007/363/EF). Det betyder, at  

beskrivelser m.v. for de enkelte myndigheder er spredt ud over flere afsnit. 

 

Danmarks kontaktpunkt for kommunikation vedrørende planen er 

 

Fødevarestyrelsen, International Koordination  

31@fvst.dk 

 

3. Overordnede nationale strategiske mål 
Miljø- og Fødevareministeriet har ansvar for det meste af kontrollen af fødevarer fra jord til bord og 

hav til mav(e) for områderne foder- og fødevaresikkerhed, plantesundhed, dyrevelfærd og 

dyresundhed. 

 

Miljø- og Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for  

 et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 

 en ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

 fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. 

 

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vision at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på 

udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. 

 

Den fælles kontrolstrategi 

Med Fødevare- og landbrugspakken i 2015 blev det besluttet at lave en fælles kontrolstrategi for 

Miljø- og Fødevareministeriet. Strategien har til formål at styrke effekten af kontrollen i ministeriet, så 

borgeren får mest mulig sikkerhed, sundhed, natur- og miljøbeskyttelse for pengene. Samtidig er det 

målet, at kontrollen er tidssvarende og fleksibel og sikrer, at fokus er på det væsentlige og tager 

udgangspunkt i virksomhedernes individuelle behov og risici. De nye rammer for kontrollen på miljø- 

og fødevareområdet skal baseres på dialog, ansvar og tillid.  

 

Interesseorganisationer, brancheorganisationer, virksomheder og egne medarbejdere har været 

inddraget i arbejdet med kontrolstrategien. På baggrund af drøftelserne søger strategien at svare på 

følgende spørgsmål: 

- Hvordan sikrer vi, at vi kommer de rigtige steder? 

- Hvordan møder vi virksomhederne? 

- Hvordan er forholdet mellem sanktion og overtrædelse? 

- Hvordan gør vi betalingsprincipperne gennemskuelige? 

 

Strategien præsenterer en række indsatser i relation til disse spørgsmål, som igangsættes over de 

kommende måneder og i de kommende politiske aftaler. Den fælles kontrolstrategi skal danne 

grundlag for de enkelte styrelsers fremadrettede kontrolarbejde. 
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Strategien offentliggøres i efteråret 2017. De involverede styrelser er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 

Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.  

 

Mission, vision og de strategiske mål for foder, fødevarer, dyresundhed og dyrevelfærd er beskrevet 

i afsnit 4.1.1 om Fødevarestyrelsen og mission, vision og mål for plantesundhed, økologi i 

primærproduktionen og pesticidkontrol i primærerhvervet i afsnit 4.1.2 om Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen. Krav i resultatkontrakterne er nævnt under de relevante afsnit. 

 

Tildelingen af ressourcer, herunder antal medarbejdere på de enkelte kontrolområder og hos de 

enkelte kontrolmyndigheder, er gennem mange år foregået dels ved de årlige politiske forhandlinger 

om finansloven, dels ved særlige politiske forhandlinger om enkeltområder, herunder flereårige 

politiske forlig. Forhandlingerne foregår normalt på baggrund af oplæg fra myndighederne med 

beskrivelser af opgaverne, udfordringerne og risikovurderingerne. Herudover foretager de enkelte 

kontrolmyndigheder løbende vurdering og prioritering af kontrollen og de hermed forbundne 

ressourcer på de enkelte kontrolområder. 

 

4. De kompetente myndigheder og nationale 
referencelaboratorier  

4.1 De kompetente myndigheder  

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

”hav til mave” i relation til kontrolforordning 882/2004.  

 

Fødevarestyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen er de tre kontrolmyndigheder 

under Miljø- og Fødevareministeriet, pånær den del af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen der arbejder 

med fiskeriområdet. Disse tre myndigheder udfører den største del af den kontrol, kontrolplanen 

omfatter. Fødevarestyrelsen står for hovedparten af kontrollen. 

 

Derudover er følgende danske myndigheder involveret i den offentlige kontrol med fisk, foderstof- og 

fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne om end i nogle tilfælde i 

et meget begrænset omfang: 

 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Området for 

Fiskeri)(Udenrigsministeriet)Lægemiddelstyrelsen (Sundheds- og Ældreministeriet) 

 SKAT (Skatteministeriet) 

 Politiet (Justitsministeriet) 

 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skiftede pr. 7. august 2017 navn til Landbrugsstyrelsen. 

Dette skete i forbindelse med en ressortændring den 7. august 2017 hvor fiskeriområdet blev udskilt 

fra Miljø- og Fødevareministeriet. Fiskeriområdet blev overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til 

Udenrigsministeriet, hvor der oprettes en ny styrelse. Den endelige organisering af denne styrelse er 

endnu ikke endeligt fastlagt. De afsnit i kontrolplanen der vedrører fiskeriområdet vil blive tilpasset 

når den endelige organisering er på plads. I denne kontrolplan vil begge styrelser blive betegnet som 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 
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Figur 4.1 viser de kompetente myndigheder og deres opgaver indenfor kontrollen med foderstof- og 

fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne. Figur 4.2 viser 

kommunikationsvejene mellem myndighederne.  

 

 

Samarbejdet mellem myndighederne beskrives nærmere under de relevante kontrolområder samt i 

afsnit 6. 
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Figur 4.1: Danske myndigheder involveret i den offentlige kontrol efter kontrolforordningen  
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og Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen 
skal udføre i 
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Kontrol af 
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delproducenter. 
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Landbrugs- og 
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jordbrugs-
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anvendelse af 
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materiel ved 
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Figur 4.2: Kommunikationsveje mellem kompetente myndigheder: De stiplede pile mellem institutionerne illustrerer de gensidige kommunikationsveje, 

som både kan være skriftlige og mundtlige. For den mere præcise udmøntning af den gensidige kommunikation og koordinering henvises til kapitel 6.  

 

 

Fødevarestyrelsen 

 

Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen   

Lægemiddelstyrelsen 

SKAT 
 

Miljøstyrelsen 

Politiet 
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4.1.1 Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed for kontrollen med fødevarer, foder, dyrevelfærd og 

dyresundhed. Det er en offentlig myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet  og styrelsen udfører 

forvaltning på basis af lovgivningen, herunder bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven 

og retssikkerhedsloven. 

 

Fødevarestyrelsens beføjelser har hjemmel i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og 

beføjelser. 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1834
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191906
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Figur 4.3. Fødevarestyrelsens overordnede organisation
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Fødevarestyrelsen ledes af en direktør og består af tre faglige forretningsområder (Veterinærområdet, 

Fødevareområdet og Kødkontrollen) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder: Kunde- og 

Udviklingsområdet og Økonomiområdet, der også omfatter laboratoriedelen.  

 Veterinærområdet varetager udgående kontrol, beredskab samt regeldannelse og 

politikudvikling i forhold til dyresundhed, dyrevelfærd og veterinærmedicin 

 Fødevareområdet varetager udgående kontrol, beredskab samt regeldannelse og 

politikudvikling i forhold til foder- og fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet samt ernæring 

 Kødkontrollen varetager kontrol af alle slagtedyr før og efter slagtning. Det gælder både på de 

store slagterier og de små slagtehuse. 
  
 Kunde- og Udviklingsområdet varetager forretningsudvikling, kontrolplanlægning, 

kommunikation og kvalitet i forhold til kommunikation og kunderådgivning, international 

koordination, international handel, jura,  kontrol og data 

 Økonomiområdet varetager økonomi, HR, IT, forretningsservice og laboratorierne  

De fem forretningsområder ledes hver af en vicedirektør, der refererer direkte til Fødevarestyrelsens 

direktør. Direktøren  har endvidere det direkte ansvar for Direktionssekretariatet. 

Direktionen består af Fødevarestyrelsens direktør og fem vicedirektører (veterinærdirektøren, 

fødevaredirektøren, kødkontroldirektøren, kunde- og udviklingsdirektøren samt økonomidirektøren).  

 

Under fødevareområdet er der fire fødevareenheder: FødevareNordØst (Aalborg), FødevareSydVest 

(Vejen), FødevareSjælland/Fyn (Korsør) og FødevareKøbenhavn med adresse i hhv. Glostrup samt en 

mindre lokalenhed i Rønne. 

 

Endvidere er der under fødevareområdet et rejsehold (Fødevarerejseholdet), som er en specialenhed 

med medarbejdere med baggrund i bl.a. politi, skattevæsen, fødevarebranche, fødevarekontrol og 

revisionsvirksomhed. Rejseholdet assisterer fødevareenhederne med komplicerede sager, hvor den 

enkelte fødevareenhed ikke har mulighed for at gå i dybden med sagen på grund af sagens omfang 

og/eller kompleksitet. Der er typisk tale om sager, hvor der er behov for efterforsknings- eller 

regnskabsmæssig indsigt. Rejseholdet har også en kosttilskudsenhed, som bistår fødevareenhederne  

med kontrolarbejdet indenfor kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring. Kosttilskudsenheden er 

fysisk placeret i Glostrup. Kosttilskudsgruppen under Fødevarerejseholdet  rådgiver og vejleder 

fødevareenhederne om kontrolarbejdet indenfor kosttilskud og fødevarer til særlig ernæring. 

Kosttilskudsgruppen iværksætter desuden særlige initiativer, herunder kontrolkampagner. 

 

Under veterinærområdet er der tre veterinærafdelinger: Nord, Syd og Øst  samt Veterinærrejseholdet.   

 

Veterinærrejseholdet er en specialenhed med fokus på systematiske overtrædelser af 

veterinærlovgivningen, hvor rejseholdet foretager dybdegående kontrol hos både dyreejere og 

dyrlæger, og hvor sager vedr. veterinærmedicin har en særlig prioritet. Rejseholdets kontrol kan 

foregå i samarbejde med andre myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, politiet, SKAT) eller med den 

stedlige veterinærenhed. Derudover overvåger rejseholdet forbruget af antibiotika i landbruget via det, 

der populært kaldes ”gult kort”-ordningen. I forhold til dyrlæger behandler rejseholdet anmeldelser af 
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sager vedrørende dyrlæger og konkrete kontrolsager på baggrund af VetStatoplysninger – typisk sager 

vedr. dyrlægens ordinering af særlige antibiotika eller af euforiserende lægemidler.  

Veterinærrejseholdet bruger desuden stigende ressourcer på sager vedr. ulovlig import og handel med 

hunde. Veterinærrejseholdet deltager i et særligt kontrolsamarbejde mellem visse EU-lande på 

veterinærmedicinområdet (WGEO).  Veterinærrejseholdet har ca. 17 medarbejdere (dyrlæger, jurister 

og politimæssig baggrund) og det er geografisk placeret i Herning, Vejen og Aalborg.   Endvidere 

bistår Veterinærrejseholdet politiet med vejkontrol af dyretransporter. 

 

Fødevarestyrelsens laboratorie er placeret under økonomiområdet og har lokationer i hhv. Aarhus og 

Ringsted. 

 

Fødevarestyrelsens laboratorie udfører sammen med enkelte eksterne laboratorier kemiske og 

mikrobiologiske undersøgelser samt diagnostik til brug for den offentlige kontrol af foder og 

fødevarer samt såsæd, gødning og plantesygdomme. Alle laboratorier udfører disse undersøgelser som 

akkrediteret prøvning i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025. ”Generelle krav til prøvnings- og 

kalibreringslaboratoriers kompetence”.  

 

Kommunikationsveje mellem afdelinger og kontorer m.v. 

Kommunikationen mellem administrative kontorer og fagkontorer og veterinær- og 

fødevareafdelinger, kødkontrol samt laboratorier foregår over e-mail, telefon, intranet, video- eller 

telefonmøder samt fysiske møder.  

 

Som hovedregel sendes al instruktion ud fra fag- og administrative kontorer til veterinær- og 

fødevareafdelingernes e-postkasser. Relevant information lægges også på styrelsens intranet under det 

relevante fagområde.  

 

Faste møder er beskrevet i afsnit 6.1.3   

 

Fødevarestyrelsens ressourcer  

 Fødevarestyrelsen beskæftigede primo 2017 ca. 1500 medarbejdere, heraf er omkring 420 

beskæftiget med kødkontrol på slagterivirksomheder. Endvidere udfører timelønnede dyrlæger 

kontrol for Fødevarestyrelsen i kødkontrollen og på samlesteder.  

 

Journaliseringssystemer 

Ved kontrolbesøg, hvor der skrives digitale kontrolrapporter, medbringer de tilsynsførende en bærbar 

pc, en printer og en mobiltelefon. Inden kontrolbesøget planlægger den tilsynsførende via et 

elektronisk planlægningsværktøj, hvilke virksomheder der skal besøges, og opretter automatisk de 

kontroller der skal udføres.. På kontrolbesøget udfyldes kontrolrapporten på pc’en, og der udskrives 

en kontrolrapport til virksomheden. Efter kontrolbesøget journaliseres kontrolrapporter automatisk fra 

kontrolsystemet til Fødevarestyrelsens journaliseringssystem.  

 

Prøver udtaget til analytisk kontrol registreres i laboratoriesystemet LIMS. Laboratoriet skriver 

resultater i LIMS. Analyseattester, journaliseres automatisk fra LIMS til Fødevarestyrelsens 

journalsystem. 
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Mission – Vision – Strategi Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst 

fra jord til bord. 

 

Det moderne samfund kræver sikre og sunde fødevarer på bordet - og at varerne bliver produceret 

effektivt og udbudt under sikre forhold. Styrelsen holder øje med fødevarerne fra jord til bord - fra 

landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne, til butikkerne og ud til forbrugernes 

indkøbskurv. 

 

I styrelsen arbejder vi for, at risikoen for at dyr bliver syge, er så lav som mulig, at dyrene er sunde og 

at dyrevelfærden er i orden både i staldene, i lastbilerne og på slagterierne. 

 

Styrelsen arbejder for, at risikoen for sundhedsfarlige forureninger i maden skal være så lav som 

mulig, at forbrugerne i butikkerne møder et bredt udbud af sunde varer og spiser måltider, der i stadig 

højere grad følger de officielle kostråd. 

 

Styrelsen arbejder for, at både den lille slagtermester og den store mælkemastodont udvikler nye 

kvalitetsfødevarer, der kan sælges til en fornuftig pris. Styrelsen vil gøre det lettere for 

madentreprenører at åbne egen restaurant eller butik. Samtidig vil vi med lettilgængelige råd og 

målrettede mærkningsordninger gøre det lettere for forbrugerne at vælge blandt de mange fødevarer, 

som danske butikker har på hylderne. 

  

Fødevarestyrelsens vision  
I Fødevarestyrelsen er vi engagerede og idérige - og vil gerne i dialog med omverdenen. 

 

Vi vil arbejde for: 

 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 

Vi vil sørge for, at forbrugerne ved hvilke fødevarer, der bedst gavner deres sundhed. Vi vil 

kontrollere og vejlede fødevarevirksomhederne, så de ikke er i tvivl om, hvilke love og regler de skal 

leve op til. 

 

Fødevarestyrelsen vedtog i februar 2017  en ny strategi for 2017-2021.  Omdrejningspunkterne for 

den nye strategi er koncentreret om tre strategiske pejlemærker: 

i) En markedsudviklende indsats,  

ii) Udsyn og åbenhed samt 

iii)  Stolte medarbejdere og synlige ledere. 

 

Endvidere indgår Fødevarestyrelsen hvert år en mål- og resultatplan med Mijø- og 

Fødevareministeriets departement. Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan er en 4-årig plan med en 

årlig rulning, der fokuserer på det enkelte år og underskrives hvert år. 

 

Resultatkravene i mål- og resultatplanen understøtter strategien, som den er udtrykt i strategikort. 
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Se mål- og resultatplanerne  for 2016 og 2017 på websiden: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/Resultatk

ontrakter/Sider/forside.aspx  

 

Målene for kontrolaktiviteterne, som findes i strategien og resultatkontrakten, er nedbrudt til de 

enkelte forretningsområder og underliggende enheder. Derudover opstilles der også enkelte andre 

mål- og resultatkrav for enhederne, som supplerer og støtter op om de overordnede målsætninger.  

 

Grundlaget for styrelsens indsats på veterinærområdet findes i veterinærforlig I fra 2008-12. Dette 

veterinærforlig blev den 2. november 2012 fulgt op af veterinærforlig II, som løber fra 2013, og som 

blevet forlænget til udgangen af 2017.  Bag veterinærforlig står samtlige partier i Folketinget. 

 

Det strategiske grundlag for styrelsens indsats hvad angår fødevaresikkerheden er Fødevareforlig 3, 

som blev vedtaget den 16. april 2015. Aftalen løber fra 2015 - 2018.  

 

Fødevarestyrelsens delegering af offentlige kontrolopgaver til kontrolorganer 

Fødevarestyrelsen har delegeret kontrollen med overholdelse af specifikationerne for  de beskyttede 

betegnelser  ”Esrom”,”Danablu”, ”Vadehavslam” og ”Vadehavsstude” til det private laboratorium 

EUROFINS og kontrollen med overholdelse af specifikationerne for ”Lammefjordsgulerod” og 

”Lammefjordskartofler” til Agro Management. Delegationen finder sted i overensstemmelse med 

betingelserne herom i Rådets forordning (EF) nr. 882/2004.  

4.1.2 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skiftede pr. 7. august 2017 navn til Landbrugsstyrelsen. 

Dette skete i forbindelse med en ressortændring den 7. august 2017 hvor fiskeriområdet blev udskilt 

fra Miljø- og Fødevareministeriet. Fiskeriområdet blev overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til 

Udenrigsministeriet, hvor der oprettes en ny styrelse. Den endelige organisering af denne styrelse er 

endnu ikke endeligt fastlagt. De afsnit i kontrolplanen der vedrører fiskeriområdet vil blive tilpasset 

når den endelige organisering er på plads. I denne kontrolplan vil begge styrelser blive betegnet som 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Landbrugsstyrelsen vedbliver som en offentlig myndighed under 

Miljø og Fødevareministeriet. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens aktiviteter i forhold til forordning (EU) 882/2004 og den flerårige 

nationale kontrolplan udgør kun en mindre del af styrelsens samlede opgaveportefølje. 

 

Det er styrelsens overordnede mål at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt landbrug 

samt tilfredse kunder og samarbejdspartnere, som opfatter styrelsen som kompetent, 

effektiv og serviceminded. 

 

Styrelsens hovedopgave er at administrere cirka ni milliarder kroner om året i tilskud til 

primært landbrug og fiskeri samt forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling 

i erhvervene. Styrelsen administrerer flere end 100 tilskudsordninger, hvoraf 

Grundbetaling til landmænd er den største. Mere end 80 pct. af pengene kommer fra EU, 

mens resten finansieres af den danske stat.  

 

Herudover regulerer styrelsen erhvervene ved at udvikle og implementere EU-ret, love og 

bekendtgørelser, som skal sikre rammerne for en konkurrencedygtig erhvervsudvikling på 

et bæredygtigt grundlag. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/Resultatkontrakter/Sider/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/Resultatkontrakter/Sider/forside.aspx
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Endvidere fører styrelsen kontrol med erhvervene for at sikre, at love og regler overholdes 

og har den ønskede effekt. Styrelsen udfører ca. 12.000 fysiske kontroller om året. 

Som led i sit arbejde har styrelsen omfattende kontakt med landmænd og en 

bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet. 

Styrelsen prioriterer en åben dialog med sin omverden og samarbejde med kunder 

og interessenter. Dette er afgørende for at fremme de bedste løsninger for erhverv og 

samfund. 

 

Styrelsen har afdelinger og enheder rundt omkring i hele landet. Styrelsens hovedsæde ligger i 

Nyropsgade i København, og styrelsen 

beskæftigede før ressortomlægningensamlet omkring 1200 årsværk. Yderligere oplysninger om 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan findes på www.lfst.dk. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ledes af en direktør og består af 4 områder, Kontrol, EU & Landbrug 

og Kunder & Produktion og Ressourcer. Se diagram nedenfor. Hvert område ledes af en vicedirektør.  

 

 

 
Diagrammet ikke tilpasset ressortændring d. 7 august 2017. 

 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens mission, vision og strategi 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har formuleret sin vision, mission og sine værdier. 

Se: http://lfst.dk/om-os/om-styrelsen/mission-vision-og-vaerdier/ 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har formuleret sin strategi ”Nemt, enkelt og til tiden – Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens strategi 2022”.  Strategien er ambitiøs og har fokus på vores kunder. Danmark skal 

have et landbrug og fiskeri, der er blandt Europas bedste, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser til 

http://www.lbst.dk/
http://lfst.dk/om-os/om-styrelsen/mission-vision-og-vaerdier/
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gavn for hele landet og samtidig passe på vores klima og miljø. Det er vores vision at skabe de bedste 

rammer for, at det kan lade sig gøre.  

 

Strategien indeholder 4 indsatsområder, som hver især bidrager til visionen om et konkurrencedygtigt 

erhverv.  

 Fremsynet erhvervspolitik 

Vi skal bidrage til enkelt og gennemskuelig lovgivning, der har effekt for vores kunder på den lange 

bane og understøtter og udvikler et konkurrencedygtigt erhverv. Det kan vi kun, hvis vi bruger ny 

viden og har politisk indsigt, når vi udvikler politik og regler. 

 Effektiv forvaltning af høj kvalitet 

Vi skal forvalte regler og lovgivning på en effektiv og meningsfuld måde, så vi kan bruge mere tid på 

det, der giver værdi, og mindre tid på det, der ikke gør. I den nye strategiperiode skal vi derfor have 

fokus på effektivisering og prioritering. 

 Digitalisering i centrum 

Vores kunder skal opleve, at det er nemt og enkelt at være kunde i styrelsen, og at opgaverne løses til 

tiden. Det kræver, at vi gør ting smartere. Her er det afgørende, at vi udvikler bedre digitale løsninger 

til kunderne og arbejder på at få automatiseret opgaver og arbejdsprocesser. 

 Kundeservice i top. 

Vores kunder skal opleve, at vi forstår dem og tager dem seriøst, uanset hvor vi møder dem. Det 

kræver stor indsigt i vores kunders behov og udfordringer, og at denne viden integreres i vores arbejde 

– både når vi udvikler nye ordninger og it-systemer, sagsbehandler og taler med kunderne. 

 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har en mål- og resultatplan  med Fødevareministeriets departement, 

som overordnet sætter nogle mål og udviklingskrav for styrelsen. Kontrakten revideres årligt. 

Se seneste resultatkontrakt: Resultatkontrakter 

 

De af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansvarsområder, der har relevans for den flerårige, integrerede 

nationale kontrolplan, vedrører primærproduktionen og de virksomheder, der forsyner det primære 

jordbrug.  

 

I forhold til områderne omfattet af EU kontrolforordningen er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen således 

ansvarlige for plantesundhedskontrollen, samt kontrollen af den økologiske jordbrugsproduktion. 

Styrelsen udfører efter aftale med Fødevarestyrelsen, screeningskontrol for overholdelse af 

hygiejnebestemmelser på primærbedrifter i forbindelse med anden kontrol og udøver kontrol af 

brugen af pesticider efter aftale med Miljøstyrelsen. Styrelsens opgaver og beføjelser fremgår af 

bekendtgørelsen om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser. 

 

Fødevarestyrelsen er den primære myndighed vedrørende fødevarekontrol, men Fødevareministeriet 

har delegeret en del af opgaven til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Opgaverne er beskrevet i 

Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser 

 

Nedenfor beskrives de opgaver i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der er omfattet af den flerårige 

nationale kontrolplan. 

 

Plantesundhedskontrollen. 

 

Inkluderer den danske officielle plantesundhedsmyndighed (NPPO i IPPC’s sprogbrug) og:  

http://mfvm.dk/ministeriet/om-ministeriet/oekonomi/maal-og-resultatplaner/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
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 udarbejder love og bekendtgørelser for plantesundhedskontrollen,  

 opbygger og administrerer de officielle plantesundhedstiltag,  

 etablerer og gennemfører kontrolmetoder og procedurer, herunder  

o plantesundhedskontrol af alt plantemateriale omfattet af EU’s regelsæt,  

o plantesundhedskontrol ved EU’s ydre grænse,  

o kontrol af plantesundhed, -kvalitet og dokumentation hos planteproducenter og øvrige 

leverandører, af planter og planteprodukter omfattet af lovgivningen  

o nationale overvågningsprogrammer for udvalgte planteskadegørere m.h.p. 

dokumentation og kortlægning af planteskadegøreres udbredelse   

o kontrol og udstedelse af plantesundhedscertifikater for partier af planter og 

plantemateriale beregnet til eksport til tredjelande. 

 

Opgaverne vedrørende plantesundhedskontrollen løses i enheden Planter, under området EU & 

Landbrug. 

 

 

 Kontrol af økologisk jordbrugsproduktion.  

 

Ansvar  for kontrollen af økologiautoriserede jordbrugsbedrifter og forsyningsvirksomheder og: 

 tildeler jordbrugsbedrifter og forsyningsvirksomheder økologisk autorisation, der  

giver tilladelse til brug af det økologiske Ø-mærke og EU’s økologimærke på 

bedriftens/virksomhedens produkter. 

 har ansvar for kontrol af økologiske bedrifters primærproduktion. 

 har ansvar for kontrol af forsyningsvirksomheder, der leverer økologiske driftsmidler, som f. 

eks. såsæd, markfrø, planter, foder, vækstmedier og gødningsstoffer til de økologiske 

bedrifter. 

 behandler dispensationsansøgninger i forhold til økologireglerne for jordbrugsbedrifter og 

forsyningsvirksomheder. 

 sanktionerer ved overtrædelse af økologireglerne bl.a. med indskærpelser eller  

 bøder, evt. inddragelse af autorisation. 

 udsteder certifikater til eksport af økologiske produkter. 

 udsteder importtilladelser og kontrolattester for import af økologiske produkter fra 3. lande. 

 administrerer den økologiske frødatabase. 

 repræsenterer og forhandler sammen med Fødevarestyrelsen danske interesser i EU-

kommissionens Stående Komité for Økologisk Landbrug 

 udarbejder love og bekendtgørelser i overensstemmelse med den fælles europæiske økologi 

lovgivning. 

 

Opgaverne vedrørende økologi løses primært af enheden Administativ Jordbrugskontrol under 

området Kunder & Kommunikation. Enheden Fysisk Jordbrugskontrol under området Kontrol udfører 

den fysiske kontrol ved jordbrugere. Enheden EU & Erhverv under området EU & Landbrug løser 

opgaverne i forhold til EU og regeludarbejdelse. 

 

Enheden Fysisk Jordbrugskontrol under området Kontrol varetager koordinerende funktioner relateret 

til styrelsens kontrol indenfor og jordbrugsområdet og: 

 står for den tværgående kontrolplanlægning og koordinering  

 udarbejder kontrolaftaler internt og med eksterne parter 
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 varetager overordnet koordinering vedrørende kontrolinstrukser 

 er involveret i fastlæggelse af og opfølgning på de decentrale afdelingers budgetter og 

produktion.  

 

Enheden Data og Analyser under området Ressourcer  udfører opgaver relateret til data, analyse og 

statistik og:  

 står for kontrolunderstøttelse, udarbejdelse af risikoanalyser og udvikling af risikobaseret 

kontrolmetoder, dataunderstøttelse til kontrol, ledelsesinformation, valideringssystem, officiel 

fiskeristatistik samt relevant internationalt arbejde. 

 

Den regionale kontrol omfatter de decentrale afdelinger, der består af fire jordbrugsafdelinger med 

ophæng i Fysisk Jordbrugskontrol Den regionale kontrol har:  

 ansvar for at udføre de konkrete kontrolprogrammer, som enhederne i 

København/Augustenborg har planlagt og som Fysisk Jordbrugskontrol har koordineret. 

4.1.3 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Fiskeriområde) 

Fiskeriområdet blev udskildt fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse med en ressortændring 

den 7. august 2017 hvor fiskeriområdet blev udskilt fra Miljø- og Fødevareministeriet. Fiskeriområdet 

blev overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, hvor der oprettes en styrelse 

for området. Den endelige organisering af styrelsen er endnu ikke endeligt fastlagt. De afsnit i 

rapporten der vedrører fiskeriområdet vil blive tilpasset når den endelige organisering er på plads. Den 

kommende styrelse står i kontrolplanen angivet som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Hygiejnekontrol vedrørende fisk. 

 

På fiskeriområdet er hygiejnekontrol med fersk fisk til og med første omsætningsled omfattet af 

forordning 882/2004. Kontrollen omfatter følgende opgaver 

 hygiejnemæssig kontrol med fiskefartøjer, og fartøjer, der høster levende toskallede bløddyr 

m.m. Kontrollen omfatter ikke fartøjer, der er autoriserede i henhold til fødevareloven, eller 

EU-retsakter på fødevareområdet (fx fabriksfartøjer).   

 hygiejnemæssig kontrol med fysiske landingsforhold.  

 kontrol med høst og landing af toskallede bløddyr. 

 hygiejnemæssig kontrol med direkte landinger og kontrol til og med første omsætningsled af 

ferske fiskevarer. 

 

Den regionale kontrol i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen omfatter de decentrale afdelinger, der består af 

syv fiskeriafdelinger samt tre fiskerikontrolskibe. Den regionale kontrol har ansvar for at udføre de 

konkrete kontrolprogrammer. 

 

4.1.4 Lægemiddelstyrelsen 

I forbindelse med omorganiseringen på ministerområdet den 8. oktober 2015 blev Sundhedsstyrelsen 

reorganiseret, således at den tidligere Lægemiddelstyrelse er udskilt som 

selvstændig styrelse. 

Lægemiddelstyrelsen er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Lægemiddelstyrelsen 

er myndighed under Sundheds- og Ældreministeriet. Lægemiddelstyrelsens organisation består af 1 

direktør og 5 lægemiddelfaglige enheder. Lægemiddelstyrelsen har cirka 400 medarbejdere.  
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Lægemiddelstyrelsens opgaver i medfør af kontrolforordningen 

Lægemiddelstyrelsens beføjelser i forbindelse med kontrolforordningen har hjemmel i 

Lægemiddelloven samt i afledte bekendtgørelser heraf. Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for kontrol 

af fremstillingen af foderlægemidler, herunder procedurer der hindrer overslæb af lægemidler til 

foder. 

 

Personale 

Lægemiddelstyrelsen har 3 GMP/GDP-inspektører, der som en del af deres arbejde udfører inspektion 

af virksomheder med tilladelse til fremstilling af foderlægemidler.  

Inspektørerne har en akademisk uddannelse. Deres træningsprogram er individuelt baseret på tidligere 

erfaring og er hovedsagelig baseret på sidemandsoplæring før bemyndigelse til at udføre inspektioner 

på egen hånd. 

Med henblik på at gennemføre kontrol har Lægemiddelstyrelsens repræsentanter mod behørig 

legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder med tilladelse til håndtering af lægemidler, 

markedsføringsindehavere og fremstillere af råvarer til lægemidler. Der kan kræves alle oplysninger, 

som er nødvendige for kontrolvirksomheden. 

Personale i Lægemiddelstyrelsen angiver årligt i en habilitetserklæring personlige eller økonomiske 

interesser i forhold til foreliggende sager og virksomheder. 

 

Samarbejde med øvrige myndigheder 

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med FVST om kontrolmetoder, analysemetoder, 

overslæbsproblematikker mm. i forbindelse med fremstillingen af foderlægemidler. Samarbejdet, 

herunder kontrolarbejdet, mellem Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen er formaliseret i en 

samarbejdsaftale.  

 

Lægemiddelstyrelsen samarbejder endvidere med FVST om kontrol med kosttilskud og fødevarer. 

Der afholdes årlige møder og udføres fælles kontrolkampagner. 

 

Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har etableret en task force om lægemidler til 

produktionsdyr, som skal forene og koordinere de to styrelsers indsatser i forhold til 

fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Task forcen skal skabe større klarhed og gennemsigtighed på 

medicinområdet og desuden sikre, at der bliver taget hensyn til dyrs velfærd og sikkerheden ved vores 

fødevarer. Task forcens opgave er at koordinere de to styrelsers inspektioner, koordinere kontrollen 

med at de praktiserende dyrlæger og veterinære forhandlere er økonomisk uafhængige af 

lægemiddelvirksomheder samt koordinere kontrollen med og overvågningen af dyrlægers ordinationer 

og landbrugets forbrug af medicin.  

 

I task force regi er der gennemført kontrolkampagner af udvalgte apoteker og forhandlere med 

tilladelse til at forhandle lægemidler til produktionsdyr. Fødevarestyrelsen deltog i en række af 

inspektionerne. Der er endvidere gennemført et kontrolprojekt i havecentre og dyrehandlere 

vedrørende salg af ikke-godkendte lægemidler samt kampagne med fokus på ulovlig indførsel af 

medicin, særligt antibiotika til svinebesætninger ligeledes udført. 

 

Salget af veterinære lægemidler indberettes af dyrlæger, fodermøller, apoteker og detailforhandlere til 

databasen, VetStat, der er udviklet i samarbejde med Veterinærinstituttet. 

 

Akkrediteringer og auditsystemer 
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Lægemiddelstyrelsens Laboratorium er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 med hensyn til 

kontrol af lægemidler og auditeres regelmæssigt af DANAK, som er Danmarks nationale 

akkrediteringsorgan. 

Inspektionen er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17020 med hensyn til inspektion og godkendelse af 

virksomheder og auditeres regelmæssigt af DANAK. 

 

Sundhedsstyrelsen har etableret et kvalitetssystem for inspektion og godkendelse af 

lægemiddelvirksomheder, laboratoriekontrol og godkendelse af lægemidler. Lægemiddelstyrelsen har 

implementeret et internt auditprogram, hvor kvalitetssystemet, den enkelte inspektør og laboratoriet 

blandt andet auditeres. 

 

Herudover deltager Lægemiddelstyrelsen i det europæiske benchmarkingprojekt, BEMA - 

Benchmarking for European Medicines Agencies- som indbefatter audit af de europæiske humane og 

veterinære lægemiddelmyndigheder i EU.  

Sundhedsstyrelsen er underkastet det europæiske Joint Audit Program, hvor alle GMP-inspektorater 

auditeres samt Mutual Joint Visit, hvor alle lægemiddelkontrollaboratorier auditeres. 

Lægemiddelstyrelsen er også underkastet audit og evaluering af OECD med hensyn til inspektion af 

virksomheder, der udfører toksikologiske og farmakologiske forsøg (ikke-kliniske forsøg) medhenblik 

på at vurdere lægemidlers sikkerhed til brug for ansøgning om tilladelse til udførelse af kliniske 

forsøg, ansøgning om markedsføringstilladelse eller opretholdelse af markedsføringstilladelse. 

4.1.5 SKAT 

SKAT sikrer, at forsendelser af kontrolpligtige produkter ikke forud for importkontrollen overgår til 

fri omsætning før en given importkontrol er gennemført af ressortmyndigheden, som navnlig er 

Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

  

For de opgaver, som følger af de nugældende EU-forordninger samt national lovgivning, har SKAT 

afsat ressourcer til at varetage de toldrelaterede opgaver, som er forbundet hermed. 

 

SKAT omorganiseres fra 1. juli 2018, og opgaverne i relation til kontrolforordningen vil blive 

varetaget af den kommende Toldstyrelse. 

4.1.6 Politi  

Vejkontrol 

Det følger af Justitsministeriets vejledning
2
 til transportforordningen

3
, at det først og fremmest er 

politiet, der er den kompetente myndighed til at foretage kontrol med dyr under transport. Politiet har 

kompetence til på et hvilket som helst tidspunkt at bringe et køretøj til standsning og lade det 

undersøge
4
. Politiet udfører i den forbindelse både stikprøve- og målrettede kontroller af dyr, 

transportmidler og ledsagedokumenter. Politiet har et formaliseret samarbejde med Fødevarestyrelsens 

Veterinærrejsehold, der deltager i de planlagte kontroller. 

 

                                                 
2 JM's vejledning nr. 145 af 21/12/2006 

3 Rådets Forordning (EF) nr. 112005 om beskyttelse af dyr under transport 
4
 Færdselslovens §§ 76-77. 
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Vejkontrollen med dyr under transport udføres som hovedregel af personale fra politiets 3 regionale 

tungvognscentre, , der er særligt uddannet til opgaven. Rigspolitiet understøtter med faglig bistand og 

koordinerer det overordnede samarbejde med andre myndigheder. Der planlægges for afholdelse af ca. 

90 kontroldage pr. år. 

 

Politiet har endvidere til opgave at udføre stikprøvekontrol af køretøjer, der anvendes til international 

transport af letfordærvelige fødevarer (ATP-materiel). 

 

Kontro1 på lokaliteter med dyr 

Efter dyreværnslovens § 24 har politiet, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid adgang til ethvert 

dyrehold uden retskendelse, hvis der er mistanke om, at et dyr behandles uforsvarligt. Politiet kan om 

fornødent tage en sagkyndig med. Politiet udfører kontrol ved mistanke, der opstår på baggrund af 

anmeldelser, ligesom der udføres opfølgende kontrol på udstedte påbud. 

Kontrollen på lokaliteter med dyr udføres som hovedregel af personale fra politikredsenes lokalpoliti. 

Dele af personalet er særligt uddannet og har dyrevelfærd som hovedarbejdsområde, ligesom området 

typisk er forankret i en særlig enhed. 

 

Politiets opbygning 

Rigspolitiet er overordnet myndighed i forhold til politikredsene. Rigspolitiet fastsætter strategier og 

mål for politiet og understøtter politikredsene med faglig bistand og undervisning. Rigspolitiet sætter 

retningen for politiets indsats på området, herunder med  kontrollen af transport af dyr. 

 

Rigspolitiet og politikredsene har som udgangspunkt både politiuddannede og jurister, der er uddannet 

og arbejder med dyreværnsområdet (dyrevelfærdsenhed). Rigspolitiet forestår koordineringskontakten 

til Fødevarestyrelsen og Veterinærrejseholdet, ligesom Rigspolitiet er det primære kontaktpunkt til 

andre myndigheder. Politikredsene har koordineringskontakten til Fødevarestyrelsens 

veterinærenheder. 

 

Dyrevelfærdsområdet er placeret hos Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet . 

 

4.1.7 Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelse af pesticider til brug i Danmark. Miljøstyrelsen udfører 

endvidere kontrollen med importører, producenter og forhandlere af plantebeskyttelsesmidler samt 

den efterfølgende sagsbehandling og eventuelle sanktionering vedrørende reglerne om markedsføring, 

salg opbevaring og besiddelse af plantebeskyttelsesmidler. 

 

 

4.2 De nationale referencelaboratorier 

Fødevarestyrelsen er myndighed for alle nævnte NRL i bilag 1. 

 

FVST laboratorier og DTU Fødevareinstituttet samarbejder om varetagelse af 

referencelaboratorieopgaverne i henhold til EU’s forordning 882/2004, artikel 32 i en løbende dialog 

om, hvor opgaverne mest effektivt kan løses. Der er indgået en samarbejdsaftale herom mellem 

Fødevarestyrelsen og DTU. 
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Opfølgning på DTU’s opgavevaretagelse sker via kvartalsvise indberetninger til Fødevareministeriet 

og til de nedsatte chefstyregrupper for Veterinærområdet og Fødevareområdet. 

 

Alle NRL er akkrediteret af DANAK iht. ISO 17025 og har et tæt samarbejde med de udnævnte 

EURL (Community Reference Laboratories), så EU-Kommissionens ønsker og krav til metoder og 

laboratorier er velkendte. 

 

NRL tilser, at kvalitetssikring og dokumentation er tilfredsstillende ved de nationale 

kontrollaboratorier, der udfører analyser relateret til foder og fødevarer. Det sker ved indhentning af 

dokumentation for, at laboratorierne er akkrediteret, har en anden certificeret kvalitetsstyring, eller er 

med i en etableret autorisationsordning. Laboratorier omfattet af autorisationsordninger er forpligtet til 

at deltage i både nationale og/eller internationale præstationsprøvninger som dokumentation for deres 

kvalitetssikring. 

 

5. Organisering og styring af den offentlige kontrol indenfor de 
forskellige kontrolsystemer 

5.1  Kontrolsystemet for foder, fødevarer, dyrevelfærd og dyresundhed 

I dette afsnit beskrives først de generelle forhold for ovennævnte kontrolsystemer i Fødevarestyrelsen, 

hvorefter der er afsnit for de enkelte kontrolområder. I afsnittene om de enkelte kontrolområder 

nævnes særlige forhold for det område. Andre myndigheders kontrol vedrørende foder, fødevarer, 

dyrevelfærd og dyresundhed er nævnt i afsnittene for de enkelte områder bortset fra Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsenskontrol af økologi i primærsektoren, og kontrollen af pesticider i 

primærproduktionen. Dette gælder også Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hygiejnekontrol af fisk til og 

med første led. Det er større kontrolområder, hvor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen selv fastsætter 

kontrolomfang, udpeger virksomheder til kontrol m.v. Disse områder er beskrevet i afsnit 5.2. 

5.1.1 Generelle emner, herunder anmeldelse af kontrolbesøg og 
kontrolrapporter  

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning fastlægger retningslinjer og principper for kontrol  

med fødevarer, dyresundhed og dyrevelfærd. Kontrollen med foder er delvist indarbejdet og vil i 

forbindelse med den kommende revision og digitalisering af kontrolvejledningen blive yderligere 

beskrevet. Der er herudover en lang række fagspecifikke vejledninger på specifikke områder. 

 

Uanmeldt eller anmeldt kontrolbesøg  

Kontrolbesøg skal som udgangspunkt gennemføres som uanmeldte kontrolbesøg for at give et reelt 

øjebliksbillede af en virksomheds drift. Ved uanmeldte kontrolbesøg må virksomheden ikke kontaktes 

på forhånd. Der kan dog være situationer, hvor det kan accepteres, at et kontrolbesøg anmeldes, jf. 

beskrivelsen i kontrolvejledningens afsnit 3.4.4. Den tilsynsførende skal inden eller i forbindelse med 

kontrolbesøget aflevere en retssikkerhedsblanket til virksomheden, hvor der bl.a. gives oplysning om 

kontrollens formål, juridisk hjemmel, tid og sted.  

 

Kontrolrapporter, kontrolresultater og sanktioner/reaktioner  

Den tilsynsførende dokumenterer kontrollen i en kontrolrapport efter hvert kontrolbesøg jf. 

kontrolvejledningens bilag 11 A, B, C og D. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrollens_vaerktoejer/Kontrolvejledningen/Forside.htm


  

  

 23 

Der er 4 forskellige kontrolresultater, som angives på kontrolrapporterne. Kontrolresultaterne angives 

som tal. Nedenfor er angivet, hvilken aktion/sanktion de enkelte kontrolresultater svarer til. 

1: Ingen anmærkninger 

2: Indskærpelse 

3: Påbud eller forbud 

4: Administrativt bødeforlæg, politianmeldelse eller autorisation eller registrering frataget. 

 

Sanktioner er en vigtig del af kontrolsystemet, bl.a. fordi sanktioner præventivt er med til at få 

virksomhederne til at overholde reglerne. I Kontrolvejledningens kapitel 13 beskrives de forskellige 

reaktionsmuligheder og sanktioner som kontrollen kan anvende, herunder hvilke elementer der skal 

overvejes ved valget af sanktioner. Udover sanktioner for overtrædelser af reglerne anvender 

kontrollen i mange situationer vejledning. Vejledning kan gives i sammenhæng med en sanktion eller 

som generel eller konkret vejledning om regler eller løsningsmuligheder. Derudover er der i 

Kontrolvejledningen beskrevet enkelte konkrete eksempler på overtrædelser og den relevante 

sanktion. Den tilsynsførende er oplært i at anvende professionel myndighedsudøvelse. Når der 

konstateres en overtrædelse af reglerne vil den tilsynsførende skulle anvende den sanktion, som 

vurderes tilstrækkelig til at få virksomheden til at overholde reglerne, men som samtidig ikke er mere 

indgribende end nødvendigt. Derfor anvendes også typisk en strengere sanktion i gentagelsestilfælde, 

fordi den gentagne overtrædelse viser, at den tidligere sanktion ikke har været tilstrækkelig til at få 

virksomheden til varigt at rette ind.  

 

5.1.2 Risikovurdering, kontrolprioritering og ressourcer 

Fødevarestyrelsen anvender en risiko- og behovsbaseret tilgang ved kontrolplanlægningen og ved det 

enkelte kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen arbejder til stadighed på at udvikle og forbedre den 

risikobaserede kontrol.  

 

DTU Fødevareinstituttet foretager risikovurderinger for Fødevarestyrelsen bl.a. i forbindelse med 

analytiske fund på områder, hvor der endnu ikke er fastsat grænseværdier. Desuden rådgiver DTU 

Fødevarestyrelsen i forbindelse med igangværende forhandlinger om fastsættelse af nye eller ændrede 

grænseværdier.  

 

DTU Veterinærinstituttet foretager risikoanalyser på veterinærområdet. Fra 2020 overgår opgaven til 

Københavns Universitet i samarbejde med Statens Serum Institut. 

 

Der er endvidere beskrevet forhold vedr. risikovurdering og risikoklassificering under de relevante 

kontrolemner i de følgende afsnit. 

 

Når den tilsynsførende er på kontrolbesøg, foretager vedkommende en række valg og træffer de 

konkrete afgørelser, der skal sikre den ønskede effekt af kontrollen. Til at hjælpe med at træffe disse 

valg, har Fødevarestyrelsen formuleret kontrolprincipper og kontrolværdier for henholdsvis 

fødevareområdet og veterinærområdet. Som et eksempel på en kontrolværdi kan nævnes: Vi 

prioriterer vores tid og går systematisk efter de største risikokilder. Som eksempel på et kontrolprincip 

kan nævnes: Kontrollen skal være forbyggende. Kontrolprincipperne og kontrolværdierne findes bl.a. 

i kontrolvejledningen.  

 

Fødevarestyrelsens samlede økonomiske midler/ressourcer afhænger af finansloven og særlige 

politiske forhandlinger samt indtægter fra erhvervet fra gebyrdækkede aktiviteter.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/8DBEC21B-B8B0-4F42-B4A2-225053366683/0/2_1_Principper_for_den_off_ktr_m_vet_og_foedevareomr_i_DK.doc
http://gl.foedevarestyrelsen.dk/FDir/Publications/2007900/Rapport.pdf
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Fødevarestyrelsen tildeler budgetter til enhederne, der udfører kontrol, på baggrund af en overordnet 

budgetmodel, hvor budget til de direkte omkostninger tildeles på baggrund af forventet aktivitet, og 

budget til indirekte omkostninger tildeles som rammebudget. 

 

Generelle effektiviseringstiltag  

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en digitaliseringsstrategi for 2015-2019. Strategien ligger i 

forlængelse af Miljø- og Fødevareministeriets digitaliseringsstrategi, den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi samt indhold om digitaliseringsindsatser i fødevare- og veterinærforligene. 

Desuden tages udgangspunkt i at videreudvikle samt sikre fuld udnyttelse af Fødevarestyrelsens 

allerede gennemførte digitaliseringsprojekter. Strategien skal dermed virke til at sætte rammerne for 

de kommende års digitaliseringsindsatser og skal sikre, at digitaliseringsarbejdet bedst muligt 

understøtter Fødevarestyrelsens forretning.  

 

De fire strategiske pejlemærker for digitaliseringsstrategien er:  

1. Individualiseret viden for kunder og medarbejdere 

2. Den datadrevne Fødevarestyrelse  

3. Digital understøttelse af effektive arbejdsgange 

4. Effektiv, sammenhængende og sikker IT-portefølje.  

 

Pejlemærket ”Den datadrevne Fødevarestyrelse” skabes og understøttes gennem implementering af 

Fødevarestyrelsens datastrategi for 2016-2017. Målet med datastrategien er, at Fødevarestyrelsen: 

 

- Understøtter sine beslutninger med data 

- Målretter sine indsatser og effekter på baggrund af data 

- Effektiviserer og moderniserer med udgangspunkt i data 

- Skaber transparens for sine kunder ved hjælp af data.  

 

 

Lean i Fødevarestyrelsen 

Leanteamet er forankret i Kontrol & Data  og består af tre årsværk. Styregruppen for lean følger og 

udstikker retningslinier for leanteamets arbejde. Leanteamets tre konsulenter er løbende blevet 

uddannet i lean-tænkning og lean arbejde og uddannes fortsat i 2017. 

 

Lean implementeres i Fødevarestyrelsen i et leanprogram, som er on-going. Ved indgangen til 2017 er 

der implementeret teamtavler og trænet driftsledelse i hovedparten af Fødevarestyrelsens teams i 

kontrolenheder, fagenheder og administrative enheder. En del enheder styrer enheden via ledelses-

teamtavler, ligesom tre ud af 5 forretningsområder samt direktionen anvender tavlestyring til den 

driftsmæssige del af deres møder. En del af Fødevarestyrelsens større eller tværgående processer er 

også blevet optimeret. Leankulturen er således kommet meget bredt ud i organisationen. 

 

Leanteamets mål, om at mindst 80 % af leanprojekterne, som slutevalueres inden for et kalenderår, 

skal levere på de aftalte effekter, har været overholdet siden 2015, hvor målet blev indført, og medio 

2017 ligger den forventede målopfyldelse på 88 %. 

 

Leanindsatsen i 2017-2018 har to væsentlige fokuspunkter. For det første at udbrede en kultur af 

løbende forbedringer og derved understøtte innovation og enhedernes egen vedligeholdelse og 

videreudvikling af drift og processer. For det andet  at identificere og optimere Fødevarestyrelsens 
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tværgående processer – dvs. manuelle og digitale arbejdsprocesser, hvor der er behov for at formulere 

fælles formål og mål på tværs af de funktioner, der arbejder på hver deres dele af processen – for 

derved at mindske eller eliminere suboptimering ifht. slutbrugerens behov. Foruden disse to 

fokuspunkter vil leanteamet genbesøge, vedligeholde og videreudvikle de allerede etablerede 

teamtavler, ligesom leanteamet vil levere på nye efterspørgsler på teamtavler. 

 

 

5.1.3 Kvalitetssikring og intern koordinering 

Kvalitetssikring 

Fødevarestyrelsen har mange procedurer/stratetegier til at sikre, at kontrollen har en høj kvalitet. De 

enkelte ledelsesniveauer har ansvar på deres niveau. 

 

Som eksempler på procedurer/strategier kan nævnes:  

- HR- og kompetencestrategi skal sikre, at de tilsynsførende får de rettte kompetencer, se mere om 

bl.a. efteruddannnelse i afsnit 9.1  

- Kvalitetssupervision af tilsynsførende, se mere i afsnit 9.1 

- Ensartethedsstrategi  

- Kontrolværdier 

- Kontrol af kontrolrapporter, sagsopfølgningsskrivelser, antal kontrolbesøg m.v. 

- Intern Audit, afsnit 8.2 

 

Intern Koordinering 

Internt i Fødevarestyrelsen  holdes en lang række møder, som sikrer styring og koordination:  

 

Direktionsmøder  

Direktionen mødes kort hver uge og månedligt til et længere møde. Direktionen har ansvar for 

Fødevarestyrelsens samlede opgavevaretagelse og -prioritering, økonomi, formulering af mål og 

indsatsområder, udarbejdelse af strategier og øvrige udviklingsorienterede projekter.  

 

Enhedschefmøder 

Direktionen og enhedschefer (kontorchefer, veterinærchefer, fødevarechefer, laboratoriechefer, 

kødkontrolchefer og ledere af rejsehold mødes hver 6. uge. Det primære formål med møderne er at 

fungere som platform for direkte kommunikation mellem direktion og enhedschefer om væsentlige 

tværgående administrative og kvalitetsmæssige emner samt til at kommunikere beslutninger, drøfte 

generelle problemstillinger i forhold til interessenter, det politiske niveau mv.  

 

Endvidere afvikler områdedirektørerne løbende møder på deres respektive forretningsområder med de 

relevante chefer. 

 

Henholdsvis fødevaresektionsledere og veterinærsektionsledere og relevante personer fra 

administrative og faglige kontorer mødes ca. 6 gange årligt til drøftelse af forhold vedr. den praktiske 

gennemførelse af kontrollen 

 

Der er nedsat erfagrupper indenfor forskellige kontrolområder, hvor repræsentanter fra fødevare- og 

veterinærafdelingerne 1-4 gange årligt drøfter kontroltekniske og faglige emner for kontrolarbejdet. 

Der deltager også repræsentanter fra de faglige kontorer.  
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5.1.4 Kontrol med planlagte foranstaltninger 

Virksomhedsstyring i Økonomi står for opfølgning og behandlingen af Fødevarestyrelsens mål- og 

resultater, jævnfør såvel strategien som mål- og resultatplanenen nævnt i afsnit 4.1. .  

 

Virksomhedsstyring følger således løbende status på målopfyldelsen for de mål, der er fastsat i 

strategien og mål og resultatplanenen. Herudfra udarbejder Virksomhedsstyring en række rapporter 

med styringsrelevant ledelsesinformation, der forelægges såvel de enkelte chefer som styrelsens 

direktion. Enhedscheferne kan på den baggrund, om nødvendigt, foretage korrigerende handlinger og 

direktionen kan iværksætte særlige tiltag, hvis nogle af resultaterne ikke følger de forventede mål.  

 

Endvidere udarbejdes der en kvartalsrapport, som sendes til departementet. Der holdes et opfølgende 

møde med departementet ved slutningen af hvert kvartal (kvartalsmøde). 

 

Den endelige afrapportering ved årets afslutning sker i en årsrapport for Fødevarestyrelsen. 

 

Kontrol & Data udarbejder en lang række rapporter ud fra kontroldata, som kan hjælpe med at 

analysere performance i kontrollen.  

5.1.5 Beskrivelse af kontrollen på de enkelte områder 

Nedenstående er en kort gennemgang af de enkelte kontrolområder i Fødevarestyrelsen. Der beskrives 

aktuelle kontrolplaner  og strategier. Strategier, planer og kravene i resultatkontrakterne ændes årligt 

eller efter behov, og de udgør Fødevarestyrelsens aktive del af den flerårlig nationale kontrolplan. 

5.1.6 Fødevarevirksomheder 

Fødevareforlig 3 blev vedtaget den 16. april 2015 og er den rammesættende politiske aftale for 

Fødevarestyrelsens kontrolaktiviteter på fødevareområdet og for indsatsen for sunde og sikre 

fødevarer. Aftalen løber fra 2015 til 2018 og skal sikre, at Danmark gennem forligsperioden fastholder 

sin position som leverandør af sikre fødevarer og fødevarekontrol på et meget højt internationalt 

niveau. 

 

Forliget indeholdet følgende fire hovedelementer med tilhørende nye initiativer: 

1. Fokuseret kontrol – en endnu mere risikobaseret kontrol, dvs. basiskontroller 

konverteres til flere prioriterede kontroller og kampagnekontroller 

2. Viden til vækst – Fødevarestyrelsen implementerer nye vejledningsinitiativer som 

f.eks. mulighed for rekvireret vejledningsbesøg og viderefører de udvidede 

førstegangsbesøg 

3. Fair konkurrence – en styrket indsats mod svindel ved en mindre opprioritering af 

fødevarerejseholdet 

4. Forbrugersikkerhed – et højt niveau for forbrugersikkerhed med fokus på kemiske og 

mikrobiologiske forureninger i fødevarer 

 

På fødevareområdet anvendes kontrolmetoderne: Audit, tilsyn, overvågning, fysisk kontrol, 

administrativ kontrol, prøveudtagning, analyse og verifikation.  
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Kontrolindsatsen på fødevareområdet opdeles overordnet i basiskontrol, prioriteret kontrol og 

kontrolkampagner. Basiskontrol dækker over ordinær kontrol, ekstra kontrol og anden kontrol samt 

autorisationsbesøg og kædekontrol. 

 

Ordinær kontrol gennemføres efter kontrolfrekvenser, som fastsættes i kontrolbekendtgørelsen. Hver 

virksomhed indplaceres i en risikogruppe med tilhørende kontrolfrekvens. Indplaceringen sker på 

baggrund af en aktivitetsbaseret risikokarakterisering, som er beskrevet i kontrolfrekvensvejledningen.   

 

I virksomheder, hvor der kræves skriftlige egenkontrolprogrammer, gennemføres den ordinære 

kontrol med udgangspunkt i kontrolmetoden audit. Desuden anvendes andre kontrolmetoder i det 

omfang, det er relevant. I virksomheder, hvor der ikke kræves skriftlige egenkontrolprogrammer, 

gennemføres den ordinær kontrol ved brug af kontrolmetoden tilsyn evt. i kombination med andre 

relevante kontrolmetoder. Fra 1. marts 2009 har der kun været krav om et skriftligt 

egenkontrolprogram for virksomheder, der har aktiviteter, der kan give umiddelbar risiko for 

fødevaresikkerheden, samt hvor det i øvrigt kræves ifølge lovgivningen (fx økologi). 

 

Ekstra kontrol omfatter blandt andet opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger ved kontrollen, 

bestilt kontrol og ekstra kontrol i forbindelse med fx forbrugerklager. Ekstra kontrol gennemføres 

afhængig af formålet med kontrollen enten med samme kontrolomfang og -metode som den ordinære 

kontrol eller som en målrettet kontrol af enkelte forhold med brug af de kontrolmetoder, der er mest 

relevante, for eksempel audit eller fysisk kontrol. 

 

Anden kontrol benyttes, hvis  kontrolområder skal kontrolleres hyppigere end den fastsatte 

kontrolfrekvens, eller hvis virksomhedens kompleksitet, størrelse eller aktiviteter gør, at kontrollen 

ikke altid kan nås indenfor den fastsatte kontrolfrekvens. Anden kontrol gennemføres med de 

kontrolmetoder, der er relevante i det aktuelle tilfælde.  

 

Ved autorisationsbesøg foretages kontrol af, om lokaler og indretning er hensigtsmæssig i forhold til 

den aktivitet, der skal foregå i virksomheden. 

 

En fødevarevirksomheds kontrolfrekvens er ikke nødvendigvis lig med antallet af gange, 

Fødevarestyrelsen fører kontrol i virksomheden på et år. Prioriteret kontrol og nogle 

kampagnekontroller ligger uden for kontrolfrekvensen, og dertil kommer evt. opfølgende 

kontrolbesøg efter anmærkninger, bestilt kontrol m.m. 

 

Prioriteret kontrol 

Prioriteret kontrol benyttes som en yderligere kontrolressource på udvalgte områder. Det er beskrevet 

nærmere i kontrolfrekvensvejledningen og dennes bilag 6. Prioriteret kontrol gennemføres i omfang 

og metode som en ordinær kontrol, men adskiller sig ved at være udpeget. Godt halvdelen udpeges 

centralt, resten udpeges lokalt. Centrale udpegninger er opdelt i kategorier og kan være på 

virksomhedsniveau baseret på data eller lægge op til en lokal udpegning af virksomheder inden for 

kategorien. Lokalt sker udpegningen af specifikke virksomheder risikobaseret ud fra den centrale 

udpegningskategori og lokalt kendskab til virksomhederne. 

Udpegningskriterierne (kategorierne) prioriteres fra år til år og kan bl.a. baseres på regelefterlevelse 

eller andre mønstre i kontrollen, på kendte risici eller aktuelle problemstillinger. Prioriteret kontrol 

kan desuden anvendes i virksomheder i risikogruppe Ultralav uden fast kontrolfrekvens for at opnå en 

måling af regelefterlevelsen i denne gruppe.  

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx
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Kontrolkampagner 

Kontrolkampagnerne er en fokuseret kontrolindsats rettet mod afgrænsede områder – emnemæssigt og 

i forhold til målgruppe, hvor der enten er mistanke om eller kendskab til problemer. Der er en fast 

årlig proces for udvælgelse af det kommende års kontrolkampagner. Alle i Fødevarestyrelsen kan 

foreslå kontrolkampagner, og forslagene vurderes og prioriteres af en nedsat gruppe bestående af 

ansatte i hovedkontoret og fødevareenhederne (KontrolAnalyseTeam – KAT). Gruppen vurderer ud 

fra behov og forventet gevinst og effekt. Det kommende års kontrolkampagner godkendes endeligt af 

en vicedirektør og fagenhedscheferne.  

 

De vedtagne kampagner og slutrapporter for gennemførte kampagner findes på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside om kontrolkampagner. Slutrapporterne kan bruges til at vurdere, om der er behov for 

flere indsatser i form af fx ændrede vejledninger, informationsmateriale eller kontrolprocedurer. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at kontrolkampagner er velegnede til at rette særligt fokus mod problemer 

på et afgrænset område og dermed få forbedret forholdene. 

 

Prøveudtagning og analyser: 

Der tages prøver til kemiske og mikrobiologiske laboratorieanalyser med kontrolformål og  til 

kortlægning eller overvågning. De fleste prøver tages i forbindelse med landsdækkende programmer 

opdelt i såkaldte prøveprojekter ud fra prøvetyper og analysemetoder. Prøveprojekterne er beskrevet i 

projektbeskrivelser, der fungerer som manual for projekterne. Desuden tages prøver lokalt i 

forbindelse med mistanke og opfølgning. 

  

På intranettets prøveportal findes planer fordelt efter fagområder, laboratorier m.v., og alle godkendte 

projektbeskrivelser findes i det fælles journalsystem. Planerne kan revideres løbende efter behov via et 

projektregister indeholdende samtlige projektoplysninger for aktuelle projekter inkl. deres status, og 

herfra kan der også trækkes data til brug for forslag og planlægning af næste års projekter. 

Projektregisteret er kilde til, at korrekte og opdaterede oplysninger benyttes i Fødevarestyrelsens 

metodeunderstøttende IT-systemer. 

 

Fødevarestyrelsens prøvetagning planlægges som prøveprojekter afgrænset ud fra produkttyper og 

analytter. Fagenhederne indhenter forslag og input til projekter fra fødevareenheder, laboratorie og 

DTU Fødevareinstituttet. Fagenheden behandler forslag og prioriterer dem efter en fagligt 

risikobaseret vurdering, efter oplysninger om tidligere fund, grænseværdier og nye 

produktionsmetoder samt efter gældende lovgivning. Direktionen træffer den endelige beslutning om 

prøveprojekterne for det kommende år. 

 

Der er nedsat tværfaglige grupper til planlægning af prøveprojekter på de forskellige områder. I 

grupperne deltager både Fødevarestyrelsens hovedkontor samt relevante laboratorie- og 

fødevareafdelinger og kødkontrollen. De faglige enheder i hovedkontoret er overordnet ansvarlige for 

de enkelte projekter.  

 

En oversigt med de væsentligste oplysninger om årets prøveprojekter offentliggøres på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

Resultaterne af prøveprojekterne offentliggøres enten som resultater af det enkelte projekt eller i større 

rapporter, der samler resultater fra flere projekter inden for samme fagområde. Rapporterne og 

resultaterne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Sider/Kontrolkampagner.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Proveplaner/Sider/Proveprojekter.aspx?Indgang=Kontrol&
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Kontrolfrekvenser m.v. 

Kontrolfrekvenser er fastsat i bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af 

kontrolresultater. I kontrolfrekvensvejledningen, som revideres årligt, fastsættes kontrollen med 

fødevarevirksomheder ud fra en risiko- og behovsvurdering.  

 

Fødevarevirksomheder inddeles i risikogrupperne Ultralav, Lav, Middel, Høj og Særlig høj ud fra en 

aktivitetesbaseret risikokarakterisering. Risikokarakteriseringen er beskrevet i 

kontrolfrekvensvejledningen og dennes bilag 2. Hver virksomhed tildeles risikopoint ud fra deres 

kundegrundlag, processer, produkter, aktiviteter og evt. levering/markedsføring til sårbare forbrugere. 

Summen af risikopoint afgør indplaceringen i risikogruppe og dermed kontrolfrekvensen. 

 

Kun engrosvirksomheder kan opnå risikopoint nok til at være i risikogruppe Særlig høj. 

 

Tabellen viser risikogrupper og tilhørende standard- og reducerede frekvenser for ordinær kontrol 

2017: 

 

Risikogruppe Standardfrekvens Reduceret frekvens 

(elite) 

Reduceret frekvens 2 

(elite 2) 

Særlig høj 4 3 2 

Høj 2 1 - 

Middel 1 0,5 - 

Lav 0,5 0,5 - 

Ultralav Efter behov - - 

 

 

Virksomheder med standardfrekvens på 0,5 eller mere, som ikke har fået anmærkninger på de seneste 

4 kontrolrapporter, og ikke har fået anmærkninger de seneste 12 måneder, opnår elitestatus og kan 

benytte en elite-smiley i markedsføringen (om smiley’er: se Offentliggørelse nedenfor).  

 

Elite-virksomheder med standardfrekvens på 1 eller mere får færre ordinære kontroller, jf. 

ovenstående tabel. Elitevirksomheder i risikogruppe ’Særlig høj’ får efter ét år som elitevirksomhed 

’elite2frekvens’. 

 

Elitestatus bortfalder, når virksomheden får anmærkninger. 

 

Kædekontrol gennemføres som en del af basiskontrollen i de kæder, der er tilmeldt ordningen. 

Kædekontrollen er målrettet kontrol hos kædens hovedkontor af de dele af lovgivningen, som kæ-

dehovedkontoret har ansvaret for og varetager styringen af. Fødevarestyrelsen kontrollerer øvrige 

emner og implementering af procedurer udarbejdet af hovedkontoret i de enkelte virksomheder. 

 

Virksomheder, der er tredjepartscertificerede, kan søge om at få automatisk og permanent nedsat 

kontrolfrekvens. Ved kontrolbesøgene vil de tilsynsførende inddrage resultaterne fra den kontrol, som 

certificeringsorganerne har udført. 

 

Virksomheder, der får anmærkninger fx indskærpelser, påbud, forbud, administrative bøder eller 

anmeldes til politiet, får ekstra gebyrbelagt opfølgende kontrol. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185497#id3e0231e6-52da-4543-ae59-4eae6cf4ab2f
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185497#id3e0231e6-52da-4543-ae59-4eae6cf4ab2f
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx
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Offentliggørelse 

Kontrolresultaterne i form af kontrolrapporter for fødevarevirksomhederne offentliggøres på 

Findsmiley.dk. Virksomheder skal vise de seneste fire kontrolrapporter på deres hjemmeside eller 

have synligt placerede links til rapporterne på Findsmiley.dk . Detailvirksomheder skal hænge den 

seneste kontrolrapport op, så den kan læses udefra, før forbrugeren går ind i virksomheden.  

 

Detailvirksomheder tildeles en smiley svarende til det dårligste kontrolresultat. Der er 4 forskellige 

smiley’er svarende til de 4 kontrolresultater samt en elitesmiley, som virksomheder med elitestatus 

kan anvende i deres markedsføring. 

  

 
 

Offentliggørelsen af kontrolresultater giver virksomhederne et incitament til at overholde reglerne, og 

forbrugerne har nem adgang til viden om virksomhedernes regelefterlevelse.  

 

Kontrolplanlægning 

Reglerne på fødevareområdet er inddelt i 12 lovgivningsområder, jf. bilag 11 A og B til 

kontrolvejledningen. Lovgivningsområdet ”hygiejne” er på kontrolrapporten opdelt i 3.  

Ved kontrollen skal alle relevante lovgivningsområder kontrolleres over en periode. Kontrollen af 

lovgivningsområderne udføres som stikprøvekontrol.  

 

På detailområdet skal kontrollen planlægges, så alle relevante lovgivningsområder kontrolleres inden 

for tre år. Der er desuden særlige retningslinier for, hvor ofte visse lovgivningsområder skal 

kontrolleres ved ordinær kontrol, fx skal mindst et at de 3 lovgivningsområder inden for hygiejne 

kontrolleres hver gang.  

 

I engrosvirksomheder skal kontrollen planlægges, så alle relevante lovgivningsområder bliver 

kontrolleret indenfor et år. Hvis virksomheden har en kontrolfrekvens på 0,5 eller har elitestatus, skal 

alle relevante lovgivningsområder dog kontrolleres indenfor 2 år. Det samme gælder, hvis 

virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen som 3. partscertificeret under den frivillige 

kontrolordning for 3. partscertificerede. Ligesom på detailområdet er der særlige retningslinier for, 

hvor ofte visse lovgivningsområder skal kontrolleres ved ordinær kontrol, fx skal mindst et af de 3 

lovgivningsområder inden for hygiejne kontrolleres hver gang. 

 

Retningslinjerne for planlægning af kontrollen fremgår af kontrolfrekvensvejledningen, som opdateres 

årligt. 

 

Resultatkrav 

Fødevarestyrelsen indgår en årlig resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet. Kontrakterne 

findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

De formulerede mål for 2017 understøtter Fødevarestyrelsens tre delvisioner (se afsnit 4.1.1). Målet 

for fødevarekontrollen betegnes ”Effektiv fødevarekontrol” og understøtter delvisionerne ”Sundere 

http://www.findsmiley.dk/Sider/Forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx?Indgang=Kontrol&
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Maal_og_resultater/Resultatkontrakter/Sider/forside.aspx
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spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden” og ”Udvidede muligheder for at fremstille, 

forhandle og forbruge fødevarer”. Begundelsen for målet ”Effektiv fødevarekontrol” er som skrevet i 

Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan 2017: ”Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer 

fødevaresikkerheden i Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder desuden med en risikoorienteret tilgang 

til kontrolindsatsen i fødevarevirksomheder. Målet fremmes ved en effektiv planlægning og 

fastholdelse af et højt niveau for vejledningsindsatsen på kontrolbesøgene.”  

Målet omfatter to indikatorer: 1) Andelen af brodne kar og 2) Planlagte kontrolbesøg. De to 

indikatorer er vægtet med hhv. 25 og 75%. 

 

Indikatoren ”Andelen af brodne kar” er fuldt opfyldt, hvis andelen af brodne kar ikke overstiger 0,8% 

af kontrolobjekterne. Brodne kar er defineret som kontrolobjekter med minimum 3 anmærkninger på 

de 4 seneste kontrolbesøg.  

 

Indikatoren ”Planlagte kontrolbesøg” er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen når 100% af de 

planlagte kontrolbesøg jf. kontrolfrekvensvejledningen. Planlagte kontrolbesøg omfatter basiskontrol, 

prioriteret kontrol og kædekontrol. 

  

5.1.7 Kontrol af sporbarhed og tilbagetrækning  

Fødevarestyrelsen kontrollerer, om virksomhederne har styr på sporbarheden – det vil sige, at de har 

et system, der sikrer, at de kan spore deres produkter ét led frem og ét led tilbage..  Den tilsynsførende 

skal kunne se dokumentation for, hvilke typer og mængder af varer der er indkommet fra den enkelte 

leverandør, og hvilke varer der er solgt til hvem. Sporbarheden er vigtig i forbindelse med 

fejlbehæftede varer, der skal trækkes tilbage fra markedet og som led i bekæmpelse af svindel med 

fødevarer. Ligeledes kontrolleres det, at fødevarevirksomhederne har procedurer for at trække varer 

tilbage. Kontrollen foretages lejlighedsvis og stikprøvevis eller i konkrete tilfælde i forbindelse med 

tilbagetrækninger af farlige fødevarer. 

 

Fødevarevirksomhederne har ansvaret for at tilbagetrække eller tilbagekalde en markedsført vare, hvis 

varen vurderes farlig, det vil sige sundhedsskadelig eller uegnet til konsum. Hvis en markedsført vare 

er farlig og ikke markedsført direkte til forbrugerne, skal virksomheden tilbagetrække varen ved at 

stoppe salget og udleveringen af varen, informere leverandøren, modtagerne og Fødevarestyrelsen. 

Hvis varen har været markedsført til den endelige forbruger, skal virksomheden tillige tilbagekalde 

varen fra forbrugerne på den mest effektive måde, fx ved at udsende en pressemeddelelse. Alle 

relevante tilbagekald offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside. I 

tilbagetrækningsvejledningen fremgår, hvilke procedurer virksomheden og Fødevarestyrelsen skal 

følge ved tilbagetrækning og tilbagekaldelse.   

 

Fødevareberedskabsenheden overvåger og rapporterer kvartalsvist, hvorvidt kontrollen til og med 1. 

ledsvirksomheden i tilbagekaldelsessager i mindst 95 % af tilfældene er igangsat og håndteret i 

overensstemmelse med procedurerne. 

 

5.1.8 Kontrol med egenkontrol 

Alle virksomheder skal have et egenkontrolprogram bestående af gode arbejdsgange og en HACCP 

del. De gode arbejdsgange (eng.: GMP) kan være mundtlige eller skriftlige og vedrører emner som 

rengøring, personlig hygiejne, skadedyrsbekæmpelse, affaldshåndtering, vedligeholdelse og 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Tilbagetraekningsvejledningen/Sider/default.aspx
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uddannelse. Gode arbejdsgange kontrolleres ved fysisk kontrol i virksomhederne, interview og 

analytisk kontrol. 

 

HACCP delen kontrolleres ved audit. Audit består af stikprøvevis eller risikobaseret kontrol af 

risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter (CCP), HACCP-plan, procedurer, dokumentation, 

afvigerapporter, korrigerende handlinger samt implementering og effekt. Fødevarestyrelsen har en 

vejledning om audit i fødevarevirksomheder. 

 

5.1.9 Kontrol med fødevarehygiejne  

Kontrollen med fødevarehygiejne dækker de indretnings- og driftsmæssige vilkår og krav for 

fødevarevirksomhederne, som har betydning for fødevarehygiejnen og fødevaresikkerheden. 

 

Det overordnede formål med kontrol med fødevarehygiejne er at sikre en høj hygiejnemæssig 

sikkerhed for fødevarer og et højt beskyttelsesniveau af folkesundheden. Forbrugerne har krav på 

sikre og sunde fødevarer. En af måderne at opfylde dette krav på er gennem en hygiejnisk forsvarlig 

fødevareproduktion. Virksomhederne er ansvarlige for, at fødevarelovgivningen overholdes, og at de 

fødevarer, der sælges, er sikre og egnede til konsum. Det er et helt overordnet princip, og det er helt 

afgørende, at fødevarevirksomheder i alle led er bevidste om dette ansvar og har vilje og den 

nødvendige viden til at løfte opgaven. 

 

Det drejer sig bl.a. om at bevidstgøre virksomhederne om deres ansvar for fødevarehygiejne og 

fødevaresikkerhed og at give tilsynspersonalet de relevante kompetencer og redskaber til at 

kontrollere og vejlede fødevarevirksomhederne.  

 

For at opfylde dette formål lægges der stor vægt på, at de digitale vejledninger om henholdsvis 

fødevarehygiejne og autorisation af fødevarevirksomheder m.v. samt Fødevarestyrelsens hjemmeside 

om regler på fødevareområdet til stadighed holdes opdateret. De digitale vejledninger er vigtige 

arbejdsredskaber for de tilsynsførende i Fødevarestyrelsen og indeholder fx aktuelle notater og 

skabeloner, der har relevans for de tilsynsførendes arbejde. 

 

Fødevarevirksomheder, såvel engros- som detailvirksomheder, bliver registreret eller autoriseret, 

medmindre det er fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. Autorisation af en virksomhed 

forudsætter mindst et kontrolbesøg på stedet, før virksomheden må påbegynde sine aktiviteter. 

 

Hygiejneområdet kontrolleres ved hvert kontrolbesøg. Ved de ordinære kontrolbesøg skal der, når det 

er relevant, kontrolleres mindst et af de tre lovgivningsområder inden for hygiejne. Det drejer sig om 

håndtering af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse.  

 

Udover den ordinære kontrol gennemfører Fødevarestyrelsen målrettede kontrolkampagner, herunder 

kontrolkampagner med prøver. Derudover er der prøveprojekter på hygiejneområdet. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollerer fødevarehygiejnen hos landbrugere med 

primærproduktion samt primærproducenter, som pakker egenproduceret, uforarbejdet frisk frugt og 

grønt. Fødevarestyrelsen sagsbehandler konstaterede afvigelser. Samarbejdet er beskrevet i en aftale 

mellem de to styrelser. 
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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollerer fersk fisk om bord og til og med første omsætningsled 

m.v. Se nærmere herom i afsnit 5.2.5. 

 

Muslingeovervågningen 

Fødevarestyrelsen kontrollerer for forekomsten af visse mikrobiologiske og kemiske forureninger, 

giftige alger og algegifte i de indre danske farvande, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst efter 

muslinger og andre toskallede bløddyr som østers, samt havsnegle, søpindsvin o.l.  Kontrollen sker 

ved, at primærproducenterne udtager prøver for de nævnte forureninger m.m. i forbindelse med deres 

egenkontrol og via Fødevarestyrelsens prøveprojekter.  Ud fra dette vurderer Fødevarestyrelsen, 

hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg der kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter 

muslinger m.m. 

 

Kontrol af ATP-bestemmelserne 

Hvis transport af letfordærvelige fødevarer mellem to ATP-lande maksimalt indeholder sejlads over 

en strækning på 150 km, skal transportmidlerne opfylde en række bestemmelser.  

 

Virksomhederne skal som en del af egenkontrollen påse, at de køretøjer, som skal transportere 

fødevarerne fra virksomheden, opfylder bestemmelserne, og Fødevarestyrelsen kontrollerer, at dette 

sker. Der foretages herudover stikprøvekontrol. 

  

Transporter omfattet af bestemmelserne kontrolleres om muligt ved levering af fødevarer til 

virksomheder i Danmark 

 

Politiet varetager kontrollen med ATP-materiel, der anvendes til vejtransport af letfordærvelige 

fødevarer ved ind- og udførsel fra eller til et EU-land.  

Kontrollen omfatter: 

 kontrol af transportdokumenter  

 kontrol af om køretøj eller container er typegodkendt eller ATP-synet til transport af 

levnedsmidler og ledsaget af et gyldigt ATP-certifikat eller certifikatplade. 

 er synligt mærket med klassifikationsmærke og certifikatplade, 

 ikke er beskadiget, og 

 er godkendt til at transportere levnedsmidlerne ved den rette temperatur, og at levnedsmidler 

bliver transporteret ved den rette temperatur.  

 

Kontrollen kan udføres i samarbejde med Fødevareenhederne. 

5.1.10 Kødkontrol – Kontrol på slagterier 

Kødkontrollens kerneopgave er at sikre, at der kun slagtes sunde og raske dyr, og at den 

slagtemæssige håndtering af disse dyr gør dem velegnet til menneskelig konsum. 

Fødevarestyrelsens kontinuerlige arbejde med at effektivisere og modernisere kontrollen sker med 

fokus på kerneopgaven, og dermed kvaliteten af den danske kødkontrol. 

 

Kødkontrollen har ved effektiviseringer og moderniseringer gennem de senere år reduceret 

kontrolomkostningerne markant, og dermed medvirket til at styrke slagteproduktions 

konkurrenceevne. For at fastholde den positive udvikling har Fødevarestyrelsen i samarbejde med 

slagteribranchen udarbejdet en fælles ”Indsatsplan for fortsat modernisering og effektivisering af 

Kødkontrollen”.  Planen indeholder en række initiativer, der direkte eller indirekte vil have 

indvirkning på kontrolomkostningerne og/eller kvaliteten, og dermed markedsadgangen på hjemme- 
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og eksportmarkedet. Samtidig viser indsatsplanen, at en fortsat effektivisering forudsætter et tæt 

samspil mellem myndighed og virksomheder, og at der ses på opgavefordelingen mellem de to parter. 

 

Det centrale initiativ i indsatsplanen er projektet ”Fremtidens Kødkontrol”. Fødevarestyrelsen vil med 

initiativet fokusere myndighedskontrollen med udgangspunkt i EU’s minimumskrav, 3. lands krav og 

nationale regler om myndighedens kontrolopgave. Der arbejdes i 2017 på at definere 

myndighedskontrollen henholdsvis virksomhedernes ansvar med afsæt i disse krav og regler. 

Resultatet forventes tidligst implementeret i 2018.   

 

Fødevarestyrelsen har i 2016 på baggrund af EU’s beslutning om indførelse af fuld visuel kontrol på 

svin implementeret visuel kontrol som kontrolform på alle svineslagterier i Danmark. 

Implementeringen er på de USA-autoriserede svineslagterier af eksporthensyn foregået etapevist, og 

blev pr. 31. december 2016 fuldt implementeret på svin fra integrerede besætninger. Kødkontrollen er 

ved at gennemføre en evaluering af implementeringen. Evalueringen skal samtidig tilvejebringe data, 

der viser, om kvaliteten af kontrollen er fastholdt. 

 

Ifølge kontrolforordningen for animalske fødevarer skal EU medlemsstaterne sikre en tilstrækkelig 

offentlig bemanding i kødkontrollen, og at der anvendes en risikobaseret metode til at fastsætte den 

nødvendige offentlige bemanding på slagtelinjen på det enkelte slagteri. Kvalitetsmålingen i 

kødkontrollen bidrager til at sikre, at disse regler bliver overholdt. Kvalitetsmålingen udføres dels som 

en overvågning af arbejdsprocedurerne, og dels som en inspektion af den gennemførte kontrol. 

Implementeringen af visuel kontrol som kontrolform har yderligere aktualiseret behovet for at vurdere 

den nuværende kvalitetsmåling og evt. udvikle en ny. Kødkontrollen har igangsat dette arbejde, og der 

vil i efteråret 2017 forelægge et resultat af arbejdet.  

 

Kødkontrollen har endvidere igangsat et arbejde med at justere bemandingsmodellen for kontrollen, 

som vil blive forelagt til godkendelse ved årsskiftet 2017/2018. 

 

5.1.11 Kontrol for mikrobiologiske forureninger 

Fødevarestyrelsens  strategi for håndtering af mikrobiologiske forureninger i fødevarer følger 

internationalt anerkendte principper for mikrobiologisk risikohåndtering. Det indebærer, at der er en 

prioritering af de opgaver, der skal løses i forbindelse med håndtering af mikroorganismerne, og at der 

tages højde for de forskellige niveauer, håndteringen af de enkelte mikroorganismer befinder sig på.  

Håndteringen dækker relevante mikrobiologiske risici, herunder zoonoser i fødevarer. Til disse regnes 

bakterier, virus og en række parasitter såsom trikiner, samt håndteringen af den særlige risiko, der er 

forbundet med resistente bakterier i fødevarer. Det vil sige bakterier, der er modstandsdygtige overfor 

antibiotika og kemoterapeutika, som bruges til behandling af mennesker. 

 

Fødevarestyrelsen har handlingsplaner for salmonella i fjerkræ, svin og kvæg. I medfør af disse er der 

fastsat prøveplaner for salmonella i primærproduktion og på slagteri. Prøverne udtages af 

virksomhederne og fødevarekontrollen kontrollerer bl.a. ved prøveudtagning,  at kravene overholdes.      

 

Bestemmelser vedrørende mikrobiologiske forureninger i fødevarer, herunder krav til egenkontrol og 

mikrobiologiske kriterier, kontrolleres både via regelmæssige kontrolbesøg i virksomhederne samt via 

kontrolkampagner og prøveprojekter.  

Fødevarestyrelsen gennemfører på det mikrobiologiske område hvert år prøveprojekter med det 

formål at generere data til brug for risikovurderinger og risikohåndtering – herunder data til brug for 
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verifikation af handlingsplaner, iværksatte tiltag, og verifikation af virksomhedernes egenkontrol samt 

data til brug for at udpege og overvåge problemområder. Se mere om prøveprojekter under afsnit 

5.1.6.  

 

Kontrol pålagt i henhold til EU-reglerne inkorporeres i prøveprojekterne. Det kan fx være kontrol med 

ikke animalske fødevarer underlagt importrestriktioner i henhold til Kommissionens forordning (EF) 

Nr. 669/2009.  

 

Kontrolkampagner, der vedrører mikrobiologiske problemstillinger, prioriteres ud fra erfaring og 

viden baseret på information fra blandt andet prøveprojekter, tidligere kontrolkampagner, den 

ordinære kontrol, handlingsplaner, rapid alert systemet, sygdomssager- og udbrud, nye trends og risici 

og industrien.  

 

Det overordnede mål er et højt niveau af mikrobiologisk fødevaresikkerhed i Danmark. Antallet af 

fødevarerelaterede sygdomme skal nedbringes, og særligt alvorlige mikrobiologiske risici skal 

minimeres eller helt elimineres. Der er særligt fokus på håndtering af Listeria monocytogens, 

udarbejdelse af ny viden til håndtering af campylobacter og håndtering af antibiotikaresistente 

bakterier i fødevarer.  

 

Særlige kontrolplaner for 2017 fremgår af: 

 Bekendtgørelser, handlingsplaner, vejledninger m.m. Strategien er dynamisk, og det vurderes 

løbende, om der fx skal omprioriteres også med kort varsel. En stor del af kontrollen sker i 

prøveprojekter.  

 Prøveprojekter med henblik på at overvåge, kontrollere og kortlægge niveauerne for 

mikrobiologiske forureninger i fødevarer.  

 

Resultatkrav 

I resultatkrav 2017 nævnes under overskriften ”Færre bliver syge af maden” for salmonella: 

Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella i 2017 ikke 

overstiger det estimerede niveau for 2016 på 1.071 tilfælde. For campylobacter nævnes tilsvarende: 

Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter i 2017 ikke 

overstiger det estimerede niveau for 2016 på 4.734 tilfælde. 

5.1.12 Kontrol for kemiske forureninger 

Kemiske forureninger i fødevarer omfatter mange forskellige typer af stoffer med forskellig 

oprindelse, de kan både være naturligt forekommende, stamme fra forurenende processer i industrien 

eller dannes ved tilberedning af fødevarer. Både ”naturligt forekommende” og ”unaturligt 

forekommende” kemiske forureninger i fødevarer kan være sundhedsskadelige.  

 

Disse uønskede stoffer må ikke være i fødevarer i sundhedsskadelige mængder men kan ikke undgås 

fuldstændigt, og deres påvirkning varierer afhængigt af forureningstype, oprindelse samt fra 

fødevaregruppe til fødevaregruppe. Viden om disse giftstoffer er derfor en vigtig forudsætning for at 

virksomheder kan leve op til lovgivningskrav om risikofrie fødevarer og for at undgå kort- og 

langtidseffekter på grund af indhold af stofferne i fødevarer.  

 

Fødevarestyrelsen har valgt at inddele de kemiske forureninger i fem overordnede kategorier: 

Miljøforureninger (fx dioxin eller tungmetaller), forureninger som skyldes produktionshjælpemidler 
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(fx desinfektionsmidler eller pesticider), procesforureninger (fx stegemutagener), naturlige giftstoffer 

(fx svampetoksiner eller lektiner i bønner) samt afsmitning fra fødevarers kontakt med materialer og 

genstande (fx emballage og køkkenudstyr).  

 

Kontrol af brug af veterinære lægemidler beskrives i afsnit 5.1.25. 

 

Kemiske forureninger i fødevarer kontrolleres både via regelmæssige kontrolbesøg i virksomhederne 

samt via kontrolkampagner og prøveprojekter. Kontrolkampagnerne og prøveprojekterne bruges til at 

overvåge, kontrollere eller kortlægge niveauerne for kemiske stoffer  i. 

 

Kontrol pålagt i henhold til EU-reglerne inkorporeres i ovenstående projekter. Dette kan f.eks. være 

kontrol med dioxin, metaller, mykotoksiner og chlorpesticider i henhold til direktiv 96/23/EF samt 

kontrol og overvågning af pesticidrester i henhold til forordning 396/2005. Endvidere følger Danmark 

EU´s henstillinger om at foretage yderligere analyser for indhold af dioxin, akrylamid og furan i 

forskellige fødevarekategorier. For fisk og muslinger beskrives ligeledes kontrolprojekter til 

opfyldelse af hygiejneforordningens regler mht. kontrol for indhold af kemiske forureninger.  

Prøveudtagning finder normalt sted i forarbejdnings- eller importleddet og efter mistanke. Der 

planlægges kontrolkampagner ud fra, hvor erfaringen viser, at der kan være problemer (f.eks. 

akrylamid i pomfritter), eller hvor der forventes problemer (baseret på information fra f.eks. rapid 

alert systemet, internationale kollegaer, industrien eller ad andre kanaler). Disse ikke-regelfastsatte 

prøver prioriteres og kan f.eks. omfatte analyse for metaller, organiske miljø- og procesforureninger, 

mykotoksiner, naturlige toksiner, fødevarekontaktmaterialer og pesticidrester. Inden for hvert af disse 

områder arbejdes der på udvikling af analysemetoder til at kontrollen kan omfatte flere forskellige 

stoffer.  

 

For animalske produkter fra tredjelande, som EU har underlagt importrestriktioner som følge af risiko 

for kemiske forureninger, veterinære lægemidler eller forbudte stoffer, er der etableret tilsvarende 

projekter, der sikrer, at der udtages prøver af disse produkter til laboratorieanalyse. Det drejer sig om 

aflatoksiner og pesticidrester henholdsvis hormoner, chloramphenicol, tetracyklin, oxytetracyklin, 

chlortetracyklin samt metabolitter af nitrofuran, malakitgrønt og krystalviolet. 

 

Fødevarestyrelsen samarbejder med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen i forskellige 

koordinerende arbejdsgrupper på pesticidområdet. Alt efter arbejdsgruppens konkrete formål deltager 

også Fødevareinstituttet, DTU og Århus Universitet.  

5.1.13 Kontrol af mærkning og markedsføring af fødevarer, herunder 
vildledning  

Formålet er at:  

o Give forbrugerne mulighed for at handle fødevarer på et oplyst grundlag, herunder at give 

forbrugerne et redskab til at vælge sundere og til ikke at lade sig vildlede. 

  

Fødevarestyrelsens strategi på området er at :  

o Tilse at fødevarelovgivningen  overholdes for så vidt angår behandling, udbud og 

markedsføring af fødevarer, herunder kosttilskud og fødevarer til særlige ernæringsmæssige 

formål, samt at kontrollere, at borgerne ikke vildledes. 

o Udvikle og formidle anbefalinger og vejledning om ernæring og sunde kostvaner, og påvirke 

borgeres og virksomheders adfærd i forhold til ernæring og fødevareproduktion. 
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Mærknings- og vildledningsreglerne, herunder næringsdeklaration kontrolleres af fødevareafdelinger 

ved de ordinære tilsyn i virksomhederne. Der er udarbejdet vejledninger om mærkning og 

næringsdeklaration. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollerer fødevaremærkningsbestemmelserne i 

forbindelse med kvalitetsnormkontrol af frisk frugt og grønt på pakkerier, jf. samarbejdsaftale mellem 

Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Fødevarestyrelsen gennemfører endvidere årlige 

kontrolkampagner, med fokus på særligt udvalgte problemer indenfor mærknings- og 

vildledningsområdet.  

 

Ernærings- og sundhedsanprisninger 

 Formålet med kontrollen er at tilse, at virksomhederne ikke anpriser fødevarer i strid med 

anprisningsforordningen (1924/2006). Der er udarbejdet en vejledning om anprisningsforordningen. 

For at sikre en mere ensartet kontrol udføres kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger primært 

som led i kampagnekontrol og desuden på baggrund af klager fra virksomheder og forbrugere. 

Kontrollen varetages af Kosttilskudsgruppen under Fødevarekontrollens Rejsehold. 

 

Hvis fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne konstaterer overtrædelser af 

reglerne, overdrages sagerne til Kosttilskudsgruppen. 

 

Kontrollen med fødevarer, der er mærket med Nøglehullet, udføres af fødevareafdelignerne ved 

kontrol i fødevarevirksomhederne. Der er udarbejdet en vejledning om brug af Nøglehulsmærket. 

 

 

5.1.14 Kontrol af økologi (fødevarevirksomheder og akvakultur)  

Kontrollen af økologireglerne varetages både af Fødevarestyrelsen og af Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører kontrollen af primærbedrifterne og disses 

forsyningsvirksomheder, mens Fødevarestyrelsen kontrollerer fødevarevirksomhederne.  

 

Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen koordinerer løbende regler, kontrol og 

sanktionering. 

 

Kontrollen med økologiske fødevarer gennemføres i henhold til EUs økologiforordning
5
, den danske 

økologilov
6
 samt bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

7
 Dette 

betyder, at der gennemføres mindst en årlig fysisk kontrol hos alle virksomheder, som er omfattet af 

økologireglernes anmeldelseskrav 

 

Kontrollen udføres af fødevareafdelingerne og Kødkontrollen ud fra dels de generelle principper for 

fødevareområdet og dels planlægning af kontrolbesøg på baggrund af særlige risikovurderinger for 

økologi, som er beskrevet i Vejledning om økologikontrol, samt Vejledning om økologiske fødevarer. 

Den anvendte kontrolstrategi er beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, kapitel 6.1.1. 

 

                                                 
5 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1657 af 14. december 2015 af økologiloven. 
7 Bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186163
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175774
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-økologiske-fødevarer.aspx?Indgang=F%c3%b8devarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&
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Kontrollen med økologisk akvakultur udføres af Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur, Vejle, på 

baggrund af reglerne i EU’s økologiforordning, jf. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og 

økologisk akvakulturbrug.  

 

Fødevarekontrolenhederne og Kødkontrollen indberetter årligt resultaterne af økologikontrollen til 

Kemi og Fødevarekvalitet. En rapport over denne kontrol offentliggøres på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. På baggrund af kontrolresultaterne vurderes løbende, om der er grundlag for ændring af 

kontrolstrategien eller behov for en særlig kontrolindsats. 

 

Udover den årlige økologikontrol i henhold til EU-økologireglerne gennemføres der også supplerende 

kontrolkampagner. Resultaterne fra disse opgøres særskilt.  

 

Som en del af økologikontrollen foretages dokumentkontrol af alle partier, der importeres som 

økologiske fra 3.lande. Frigivelsen til fri omsætning i EU som økologiske foretages af SKAT efter en 

forudgående verifikation af Fødevarestyrelsen/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Kontrollen 

gennemføres i henhold til EU’s økologiforordning og deles efter ressortområderne mellem 

Fødevarestyrelsen/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og SKAT. Fra medio 2017 og frem vil 

kontrolproceduren blive integreret i TRACES. 

 

Økologi-gennemførelsesforordningen
8
, artikel 92f, jf. bilag XIIIb, fastlægger, at de flerårige nationale 

kontrolplaner skal omfatte økologikontrol i henhold EU’s økologiforordning, samt fastlægger hvilke 

data, der skal fremgå af årsrapporterne, under den flerårige nationale kontrolplan. 

 

5.1.15 Kontrol af kosttilskud 

Kontrollen af kosttilskud er fordelt mellem fødevareenhederne og Kosttilskudsgruppen. Der er 

udarbejdet en vejledning om kosttilskud.  

 

Kosttilskudsgruppen varetager produktsikkerhedskontrollen af de anmeldte kosttilskud, der  

markedsføres i Danmark (primært skrivebordskontrol) og foretager løbende kontrol af kosttilskud med 

fokus på sundhedsfarlige ingredienser, der markedsføres på internettet (primært hjemmesider, der 

henvender sig til de danske forbrugere). Formålet er at kontrollere, at stoffer og ingredienser i 

kosttilskud ikke er sundhedsskadelige og markedsføres i overensstemmelse med bl.a. Novel food-

reglerne og bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler. 

 

Fødevareenhederne foretager ved kontrolbesøg i fødevarevirksomheder kontrol af markedsføringen af 

kosttilskud, der er anmeldt til markedsføring i Danmark, herunder mærkning. Dette kontrolleres 

ligeledes ved kontrolkampagner. 

 

Fødevarestyrelsen samarbejder med Lægemiddelstyrelsen om bl.a. snitfladen for klassificering af 

produkter som henholdsvis kosttilskud eller naturlægemidler/lægemidler. Formel samarbejdsaftale 

indgået mellem Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen er senest revideret i 2016. 

 

                                                 
8 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, om økologisk 

produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Foedevarestyrelsens-oekologikontrol.aspx
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Kosttilskudsgruppen gennemfører hvert år i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen 1-2 

kontrolkampagner vedrørende markedsføring af ulovlige kosttilskud eller lægemidler på internettet 

samt kontrol af virksomheder.   

 

5.1.16 Kontrol af tilsætning af vitaminer og mineraler  

Fødevarer, der er tilsat vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer, kontrolleres løbende af 

fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne. Formålet med kontrollen er at 

kontrollere, at virksomhederne kun markedsfører fødevarer, der  lovligt er tilsat næringsstoffer, jf. 

reglerne for tilsætning af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer. 

 

5.1.17 Kontrol af fødevarer til særlig ernæring  

Fødevarer med særlige grupper, det vil sige  fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til 

særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol kontrolleres af fødevareafdelingerne 

ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne. 

 

 Fødevarer til særlige grupper kontrolleres løbende af fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i 

fødevarevirksomhederne. Kosttilskudsgruppen under Fødevarekontrollens Rejsehold rådgiver 

fødevareafdelingerne. 

 

5.1.18 Kontrol af tilsætningsstoffer til fødevarer, herunder aromaer og enzymer   

Både kontrolkampagner og prøveprojekter anvendes til at sikre viden og fokusere kontrollen på 

områder med tidligere overtrædelser. Der igangsættes hvert år prøveprojekter med henblik på at 

overvåge, kontrollere eller kortlægge niveauerne for tilsætningsstoffer og aromaer i fødevarer.  

  

Den rutinemæssige kontrol med overholdelse af gældende grænseværdier for tilsætningsstoffer, sker 

ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne, hvor der bl.a. udføres recept- og dokumentkontrol samt 

kontrol af virksomhedernes egenkontrol.  

 

5.1.19 Kontrol med genteknologi 

GMO kontrolleres af fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne samt ved 

årlige prøveprojekter, hvor ca. 25 prøver af majs-, soja-, ris-, hørfrø- og papayaprodukter analyseres 

for tilstedeværelsen af GMO. 

5.1.20 Kontrol med novel foods og bestrålede fødevarer. 

Novel foods og bestrålede fødevarer kontrolleres af fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i 

fødevarevirksomhederne. Novel food i kosttilskud kontrolleres af Kosttilskudsgruppen, jf. 5.1.15. 

 

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en digital vejledning omkring novel food. Denne forventes 

færdiggjort i 2017. Derudover findes en række dokumenter på intranettet med vejledningskarakter, der 

omhandler specifikke kontrolspørgsmål.  
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5.1.21 Kontrol af handelsnormer og varestandarder (specific food products)  

Reglerne om handelsnormer og varestandarder, herunder fjerkrækød, frisk frugt og grønt, kød fra 

kreaturer under 12 måneder, mælk og mejeriprodukter, olivenolie, vin, æg, spiritus, naturligt 

mineralvand og kildevand, honning, sukker, kakao-, chokolade- og vekaovarer, kaffe- og 

cikorieekstrakter, juice/frugtsaft, frugtnektar, samt marmelade, syltetøj, frugtgele og kastaniecreme  

kontrolleres ved kontrolbesøg i fødevarevirksomhederne.  

5.1.22 Kontrol af fødevarer med beskyttede geografiske betegnelser  

Kontrollen af de beskyttede betegnelser i Danmark har overordnet set to niveauer. Produkter med 

national oprindelse kontrolleres både, før de markedsføres, og når de er på markedet. Udenlandske 

produkter kontrolleres udelukkende, når de er på markedet. Produkter med beskyttede betegnelser 

kontrolleres for, om de lever op til de krav, som fremgår af deres varespecifikation, og om de er 

mærket efter gældende regler. 

 

Danmark har pt. 10 registrerede produkter; 6 produkter under ordningen vedr. landbrugsprodukter og 

fødevarer (forodning (EU) 1151/2012) og 4 vine (forordning (EU) 1308/2013).  

 

Landbrugsprodukter og fødevarer (BGB): ”Esrom”,”Danablu”,  ”Lammefjordsgulerod”, 

”Vadehavslam”, ”Vadehavsstude” samt ”Lammefjordskartofler” . 

 

Vine: Bornholm, Sjælland, Fyn samt Jylland. 

 

Fødevarestyrelsen har delegeret kontrollen med overholdelse af specifikationerne for 

”Esrom”,”Danablu”, ”Vadehavslam” og ”Vadehavsstude” til det private laboratorium EUROFINS og 

kontrollen med overholdelse af specifikationerne for ”Lammefjordsgulerod” og 

”Lammefjordskartofler” til Agro Management. Delegationen finder sted i overensstemmelse med 

betingelserne herom i Rådets forordning (EF) nr. 882/2004.  

 

Kontrollen med overholdelse af specifikationerne for  de 4 vine varetages af Fødevarestyrelsen. 

 

5.1.23 Veterinærforlig 2 

Regeringen indgik den 2. november 2012 sammen med samtlige partier i Folketinget et fireårig aftale 

om veterinærområdet som løber fra 1. januar 2013 til udgangen af 2016 (Veterinærforlig 2). Forliget 

blev i december 2016 besluttet forlænget med et år. 

 

Forliget har fokus på at stramme op på forbruget af antibiotika i landbruget, øge dyrevelfærden og 

styrke kontrollen med ekstra ressourcer.  

 

Forliget øger dyrevelfærden, både i staldene og under transport. Forliget skal desuden sikre en 

ansvarlig og optimal brug af antibiotika, og derfor strammes der op på antibiotikaforbruget i 

landbruget som led i kampen mod resistente bakterier, der kan true folkesundheden. Det skal ske med 

tiltag over for landmænd, som bruger medicin til grupper af dyr i stedet for at behandle hvert dyr 

enkeltvis.  

 



  

  

 41 

Forliget består af 4 grundpiller, som med henblik på implementeringen er opsplittet i 8 hovedområder 

(anført i parentes herunder): 

 

1. Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens 

(antibiotika og sundhedsrådgivning) 

2. Styrket dyrevelfærd (mink, transport og indeks) 

3. Kontrollens performance (kontrollens performance samt kompetenceudvikling) 

4. Effektivt veterinært beredskab (veterinært beredskab) 

 

Et udkast til et nyt forlig er under forberedelse med henblik på, at det kan blive behandlet politisk og 

indgås inden udgangen af 2017. 

 

5.1.24 Det veterinære kontrolkoncept 

Med Veterinærforlig 2 er der vedtaget et nyt og styrket kontrolkoncept, der indebærer en mere 

behovs- og risikobaseret kontrol og opfølgning på alle sanktionerede overtrædelser. 

Kontrolkonceptet indeholder fire kontrolindsatser: 

- Nulpunktskontrol (udvælges tilfældigt) 

- Prioriteret kontrol (risikobaseret udvælgelse) 

- Kontrolkampagner (udvælgelse afhænger af kampagnens formål) 

- Frekvenskontrol (kontrol efter fastsatte frekvenser). 

Fødevarestyrelsen vurderer hvert år, hvor mange kontrolobjekter, der udpeges og til hvilken slags 

kontrol. Et kontrolobjekt vil kun blive udpeget til en slags kontrol indenfor hvert kontrolår, således 

at kontrolindsatserne fordeles på så bredt et grundlag som muligt.  

Nulpunkts- og prioriteret kontrol 

Udpegning 

I forbindelse med nulpunktskontrol udvælges kontrolobjekterne tilfældigt, så der opretholdes en 

basislinjemåling, som kan vise generelle tendenser om regelefterlevelsen for den pågældende 

branche/besætningstype. Der kan udpeges en større gruppe kontrolobjekter til nulpunktskontrol 

indenfor en branche/besætningstype, eller der kan udpeges flere mindre grupper indenfor en given 

branche/besætningstype. 

 

Den prioriterede kontrol udpeges risikobaseret, dvs. de enkelte kontrolobjekter udpeges på baggrund 

af nogle risikokriterier. Risikokriterierne skifter fra år til år og er ofte forskellige for de enkelte 

brancher/besætningstyper. Fx kan risikokriterierne være overskridelser af grænseværdier for 

antibiotika for kvæg eller svin eller små fåre- og gedebesætninger. Hvert år analyseres de tidligere års 

kontrolresultater på de forskellige kontrolindsatser, som sammen med en faglig vurdering og 

prioritering danner grundlag for det følgende års udpegninger. 

 

Gennemførelse af kontrollen 

Nulpunktskontrol og prioriteret kontrol udføres som en helhedsorienteret kontrol, hvor der fokuseres 

på besætningen som helhed. Den tilsysnførende går gennem hele besætningen og alle staldafsnit og 

eventuelle udearealer med dyr besigtiges. Den tilsysnførende  udvælger stikprøvevis de 
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stier/bokse/bure/folde mv., som den tilsysnførende kigger nærmere på. Stikprøvens størrelse afhænger 

af en konkret vurdering i den enkelte situation. Alle dyr i de udvalgte delområder kontrolleres. 

Såfremt der er anmærkninger, foretages en konkret vurdering af behovet for at udvide omfanget af 

kontrollen. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at kontrollere samtlige dyr. Det tilstræbes, at den 

tilsynsførende kontrollerer delområder med dyr i alle aldersgrupper. 
 

De tilsysnførende anvender tjeklister til gennemførelse af kontrollen. Der er oprettet tjeklister til hver 

dyreart og evt. også besætningstyper indenfor en dyreart. Tjeklisten anvendes som en huskeliste og et 

opslagsværk i det der på tjeklisternes forside er angivet de forskellige lovgivningsområder, der skal 

kontrolleres i den aktuelle besætning, fx dyrevelfærd, medicin, hygiejne, m.v. Tjeklisten giver den 

tilsynsførende et overblik over de regler, der skal kontrolleres. På tjeklistens efterfølgende sider findes 

detaljeret information om de enkelte regler, hvis der er behov for at gå i dybden med et konkret 

område. 

 

 

Indholdet i kontrollen 

En række forskellige lovgivningsområder kontrolleres i forbindelse med nulpunktskontrol og 

prioriteret kontrol. Det er som udgangspunkt den samme kontrol, der udføres, uanset om 

kontrolobjektet er udpeget til nulpunktskontrol eller prioriteret kontrol. 

 

Kontrollen er tænkt som en 360 graders kontrol med fokus på dyrevelfærd, medicin, dyresundhed og 

hygiejne.  

 

Sanktionering og opfølgende kontrol 

Konstaterede overtrædelser sanktioneres jf. Fødevarestyrelsens Kontrolvejledning . Alle kontroller, 

hvor der er givet en sanktion, skal følges op af kontrol enten som et fysisk kontrolbesøg eller som 

administrativ kontrol. Den opfølgende kontrol er gebyrbelagt. 

 

Som udgangspunkt skal der følges op på anmærkningen senest tre måneder efter den kontrol, der gav 

anledning til anmærkningen. Der kan dog være forhold i en sag, der medfører, at kontrollen først 

meningsfyldt kan gennemføres senere, fx praktiske foranstaltninger eller sæsonbestemt produktion. 

Der udføres opfølgende kontrol med de omstændigheder, der har haft betydning for overtrædelsens 

opståen. I sjældnere tilfælde kontrolleres dog blot den præcise genstand for overtrædelsen (det 

konkrete dyr, den konkrete sti m.m.).  

 

Kontrolkampagner 

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner fokuserer på områder, hvor der vurderes at være et ekstra behov 

for information, vejledning og kontrol. Med udgangspunkt i foregående års kontrolresultater 

prioriteres kampagneindsatsen, hvor der identificeres behov. 

 

Udpegning til kampagnekontrol afhænger af kampagnens fokusområde og kan både være 

risikobaseret eller tilfældig.  

 

Alle brancher/besætningstyper kan indgå i kontrolkampagner afhængigt af kampagnens fokus.  

Ved kontrol af brancher/besætningstyper, som er udpeget til kampagnekontrol, gennemføres 

kontrollen ofte som fysiske kontrolbesøg. Der kan dog være kampagner, som gennemføres ved 

administrativ kontrol eller som en kombination af fysisk og administrativ kontrol. Der udarbejdes 
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særlige tjeklister, som passer til kampagnens fokusområde. Sanktionering og opfølgning følger 

retninglinjerne beskrevet ovenfor i afsnittet ”Sanktionering og opfølgende kontrol”. 

 

Frekvenskontrol 

Frekvenskontrollen er regelmæssig og gennemføres hos kontrolobjekter, hvor der er fastsatte krav til 

kontrolfrekvensen, fx animalske biproduktvirksomheder, akvakultur, slagterier mv., 

 

5.1.25 Kontrol af brug af veterinærmedicin 

I Fødevarestyrelsens strategi på veterinærområdet er reduktion af antibiotikaforbruget til 

produktionsdyr en af flere indsatser. Fx er der sat et mål om, at det samlede antibiotikaforbrug til 

produktionsdyr ikke må stige i 2017 i forhold til 2016. Derudover er der sat et mål om, at det samlede 

antibiotikaforbrug til svin skal reduceres med 15% fra 2015-2018 baseret på 2014-tal. 

Fødevarestyrelsen har også et mål om at reducere forbruget af tetracyklin med mindst 30% i forhold 

til forbruget i 2014. For kvæg er der sat et mål om, at antibiotikaforbruget ikke må stige i forhold til 

forbruget i 2014. 

 

Den vigtigste indsats for at opnå målene er det differentierede gule kort, hvor Fødevarestyrelsen årligt 

reviderer grænseværdier og fastsætter vægtninger for antibiotika. Herudover arbejdes der for at 

etablere et nyt VetStat-system til understøttelsen af data.   

 

Medicinkontrol i besætninger  

Kontrollen af medicin i besætninger indgår i det beskrevne veterinære kontrolkoncept jf. afsnit 5.1.25.  

Dvs. at der på hver kontrol, uanset om det er nulpunkt, prioriteret eller basiskontrol, kontrolleres 

medicin. Besætninger bliver udpeget efter risikokriterier, der varierede fra år til år. Som det 

væsentligste værktøj i den risikobaserede medicinkontrol anvendtes registrene, VetStat, til indsamling 

af data vedrørende anvendelse, ordinering og forbrug af receptpligtige veterinære lægemidler, samt 

det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR). 

 

Endelig gennemfører Veterinærrejseholdet udvalgte medicinkontroller i besætninger i grovere eller 

komplekse medicinsager og herunder sager, hvor veterinærmedicin kan være erhvervet uden om 

dyrlægen – enten fordi det er ordineret til en anden besætning eller dyregruppe eller fordi det er 

ulovligt importeret. Grundlaget for kontrollen kan komme fra anden myndighed, typisk Skat, en 

anmeldelse fra en borger eller fra et apotek eller fra VetStat- og CHRudtræk.   

 

Fødevarestyrelsen gennemfører, som en del af indsatsen en administrativ kontrol af svinebesætningers 

forbrug af antibiotika – den såkaldte Gult kort ordning. Fødevarestyrelsen fastsætter årligt 

grænseværdier for forbrug af antibiotika i kvæg- og svinebesætninger. Da forbruget i forskellige 

aldersgrupper varierer meget, er der fastsat en grænseværdi for hver aldersgruppe. Svinebesætninger, 

der overskrider grænseværdierne for antibiotikaforbrug, påbydes at reducere forbruget til under 

grænseværdierne inden udgangen af en ni-måneders periode. Forbruget og grænseværdierne opgøres i 

Animal Daily Dose (ADD) pr 100 dyr pr dag. I løbet af 9 måneders perioden gennemfører 

Fødevarestyrelsen et kontrolbesøg i besætningen. Reducerer besætningen ikke sit antibiotikaforbrug, 

påbydes besætningen at tilkalde en uvildig dyrlæge med henblik på at få udpeget mulige 

indsatsområder for reduktion af antibiotikaforbruget. Samtidig påbydes besætningen inden udgangen 

af en 5-måneders periode at reducere sit antibiotikaforbrug til under grænseværdierne. I løbet af denne 

periode gennemfører Fødevarestyrelsen et kontrolbesøg i besætningen. Reducerer besætningen ikke 

sit antibiotikaforbrug, kan Fødevarestyrelsen herefter påbyde besætningen forskellige tiltag til 
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reduktion af antibiotikaforbruget – herunder en passende reduktion af belægningsgraden i 

besætningen. Fødevarestyrelsen vil efter et sådant påbud gennemføre et passende antal opfølgende 

kontrolbesøg i besætningen med henblik på at sikre overholdelsen af påbuddet. 

 

Den 30. juni 2016 blev en ny model for gult kort indført. Efter 9 måneders gyldighed trådte de nye 

grænseværdier for vægtede ADD’er pr. 100 dyr pr. dag i kraft 31. marts 2017. Den nye model indførte 

begrebet vægtede ADD’er, hvor problematiske antibiotikatyper tæller mere i landmandens 

medicinregnskab. Det sker for at sænke forbruget af de antibiotikatyper, som i særlig grad er 

nødvendige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker, eller som udgør en særlig 

resistensrisiko. Dette gøres ved at vægte de gældende ADD’er med en fastsat faktor (Vægtede 

ADD’er). 

 

Fødevarestyrelsen har planlagt to medicin kontrolkampagner i 2017. Den første gennemføres fra marts 

til juli 2017, og skal sikre at kravene til bakteriologisk diagnostik, forud for yverbehandlinger med 

bredspektrede typer af antibiotika, overholdes af besætningsdyrlæger og besætningsejere. Den anden 

gennemføres fra september til december 2017, og har til formål at fremme ansvarlig brug af 

antibiotika til slagtesvin. 

 

Medicinkontrol hos dyrlæger  

Dyrlægen er en nøgleperson i forbindelse med landbrugets medicinanvendelse, hvor dyrlægen som 

den ordinerende part har en afgørende betydning for, at besætningsejeren ikke anvender lægemidler i 

et omfang eller på en måde, der kan medføre risiko for dyrevelfærdsmæssige eller 

fødevaresikkerhedsmæssige problemer. 

Medicinkontrollen hos dyrlæger indgår i nulpunkts-, prioriteret og kampagnekontrollen, og den kan 

enten være en kontrol hos dyrlægen eller en kontrol af besætningsdyrlægen og et antal, af de 

besætninger, der er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale. Kontrollerne udføres af 

veterinærenhederne og af Veterinærrejseholdet. 

 

Derudover udfører Veterinærrejseholdet løbende kontrol vedr. dyrlægers ordinering af særlige 

antibiotika og af euforiserende lægemidler. Grundlaget for kontrollen kan være fra anden myndighed, 

typisk Skat, anmeldelse fra borger eller apotek og VetStat-oplysninger.  

 

Overvågning for restkoncentrationer 

Nedenfor beskrives kort det nationale overvågningsprogram for restkoncentrationer. 

Restkoncentrationsprogrammet følger Rådets Direktiv 96/23/EF. Den 14. december 2019 erstattes 

direktivet af den nye kontrolforordning (Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) 2017/625). 

Bilagene til direktivet gælder indtil 14. december 2022. Der skal forhandles en ny retsakt til erstatning 

for bilagene. Den nye retsakt vil få betydning for udformningen af overvågningsprogrammet for 

restkoncentrationer, men formentlig først fra 2023. 

Det nationale overvågningsprogram for restkoncentrationer af veterinære lægemidler, forbudte stoffer 

og kemiske forureninger i dyr og animalske produkter planlægges årligt af Fødevarestyrelsen. Planen 

for restkoncentrationsovervågningen evalueres og godkendes hvert år af EU-kommissionen. Antallet 

af prøver, der skal udtages til undersøgelse for restkoncentrationer, afhænger af produktionstallene det 

forudgående år. For indeværende udtages der ca. 13.500 prøver årligt. I henhold til Direktiv 96/23 

udtages der prøver fra svin, kvæg, får, geder, heste, fjerkræ, akvakultur, opdrættet og vildtlevende 

vildt, mælk, æg og honning.  

Resultaterne af restkoncentrationsovervågningen offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

efter de er indberettet til EFSA/EU-Kommissionen. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Restkoncentrationer-indberetninger-til-EU.aspx
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5.1.26 Kontrol af dyrevelfærd 

Nedenunder beskrives nogle generelle forhold. Kontrollen af dyrevelfærd indgår i det beskrevne 

veterinære kontrolkoncept jf. afsnit 5.1.24. 

 

Kontrolmetoder 

På dyrevelfærdsområdet udføres kontrollen hovedsageligt som kontrolbesøg i besætninger og andre 

dyrehold,  og som kontrol med dyrs transportegnethed, især på slagterier, samlesteder og ved udførsel 

fra besætninger. Nogle kontrolbesøg foretages i form af kontrolkampagner om særlige emner. 

 

Organisering af kontrollen 

Fødevarestyrelsen foretager al dyrevelfærdskontrol i besætninger med landbrugsdyr og heste, og i 

andre dyrehold (familie- og hobbydyr).  Fødevarestyrelsen udfører også velfærdskontrollen på 

slagterierne og på samlestederne. Politiet og Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold foretager desuden 

sammen stikprøvekontroller med transportmidler og dyr under transport.  

 

Velfærdskontrollen omfatter såvel nationale regler, som regler der gennemfører EU-bestemmelser,  

f.eks. Rådets direktiver: 2008/120/EF (svin), 2008/119/EF (kalve),1999/74/EF (høner), 2007/43 

(slagtekyllinger), 98/58/EF (landbrugsdyr), Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 

2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 

og  transportforordningen (Rådets forordning nr. 1/2005). 

 

Fødevarestyrelsen yder desuden veterinærfaglig bistand til politiet i dyreværnssager. 

 

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver udtalelser til politiet i overtrædelsessager. Rådet afgiver også 

efter anmodning  udtalelser om generelle forhold, der vedrører dyreværnslovens bestemmelser. Rådets  

udtalelser lægges ofte til grund, når der udføres kontrol på dyrevelfærdsområdet.  

 

Det Dyreetiske Råd skal i henhold til dyreværnsloven ud fra en etisk vurdering følge udviklingen 

inden for dyreværn og kan enten på eget initiativ eller på Fødevareministerens begæring afgive 

udtalelser om dyreværn. 

 

Besætninger med landbrugsdyr og heste  

Der opereres med følgende kontrolindsatser: 

 Nulpunktskontrol: Besætningerne udvælges tilfældigt. Resultatet af kontrollerne kan give et 

generelt billede af regelefterlevelsen for den pågældende besætningstype.  

 Prioriteret kontrol: De enkelte besætninger udpeges på baggrund af udvalgte risikoparametre, 

der skifter fra år til år. Der kan f.eks. være tale om overskridelse af grænser for dødelighed, 

eller besætningsstørrelse.  

 Kampagnekontrol: Besætningerne udpeges som led i en risikoorienteret kontrolindsats, som er 

målrettet særligt afgrænsede problemområder. 

I visse tilfælde udfører Fødevarestyrelsen kontrol på baggrund af borgerhenvendelser vedrørende 

forhold, der har givet anledning til bekymring. 

 

Besætningskontrollen er gebyrbelagt via besætningsejeres betaling af et årligt beløb til Centralt 

Husdyrbrugsregister. 
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Nulpunktskontrol og prioriteret kontrol udføres som en helhedsorienteret kontrol, hvor der fokuseres 

på besætningen som helhed. Kampagnekontrollerne har skiftende fokus, varierer afhængigt af 

kampagnens emne. 

 

Besøgene foretages som udgangspunkt uanmeldt, men kan varsles, hvis der er foretaget to forgæves 

besøg. I så fald skal kontrolbesøget aflægges inden for 48 timer efter varslingen. 

 

Hvis der i forbindelse med kontrollen konstateres overtrædelser, kan der reageres med vejledning, 

indskærpelse, påbud eller anmeldelse til politiet. Der udføres opfølgende kontrol på indskærpelser, 

påbud og politianmeldelser. Opfølgende kontrol er gebyrbelagt. 

 

Resultater af velfærdskontrollen i besætninger med landbrugsdyr
9
 skal hvert år indberettes til EU-

kommissionen, i henhold til artikel 6 i direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, jf. Kommissionens beslutning 2006/778/EF om mindstekrav til indsamling af 

oplysninger i forbindelse med inspektion af produktionssteder, hvor der holdes visse dyr til 

landbrugsformål. Krav om indberetning af kontrolresultater fremgår endvidere af artikel 8 i direktiv 

1999/74/EF om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner, artikel 7 i direktiv 2007/43/EF om 

minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger, artikel 7 i direktiv 2008/120/EF om 

fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, samt artikel 7 i direktiv 2008/119/EF 

om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve. 

  

Dyrevelfærd på slagterier 

På slagterier fører Fødevarestyrelsen kontrol med velfærd i relation til opstaldning, fremdrivning, 

bedøvelse og aflivning af dyr. Kontrollen udføres efter de dyreværnsmæssige bestemmelser forankret 

i Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. 

 

Handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for svin  

Med baggrund i svinetopmødet afholdt i marts 2014 blev der udarbejdet en handlingsplan for bedre 

dyrevelfærd for svin. Til at overvåge fremdriften i og implementeringen af initiativerne i 

handlingsplanen, er der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Den Danske 

Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, DOSO, Landbrug & Fødevarer, SEGES, VSP, Danske 

Slagtemestre, Økologisk Landsforening, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen.  

 

Handlingsplanen fokuserer på følgende indsatsområder; større overlevelse blandt pattegrise og søer, 

flere søer i løsdrift, stop for kastration uden bedøvelse, nedbringe halekupering, reducere mavesår, 

større valgmulighed for forbrugerne, undervisning i dyrevelfærd samt bedre dyrevelfærd på 

internationalt niveau.  

 

Handlingsplanen for bedre velfærd for fjerkræ 

Handlingsplanen for bedre velfærd for fjerkræ blev udarbejdet i 2015. For æglæggende høner er 

indsatsområderne blandt andet forebyggelse af brystbensfrakturer og – deformiteter, nedbringelse af 

dødelighed og undgåelse af aflivning af hanekyllinger. Desuden er det et mål, at der arbejdes på 

lovgivning om dyrevelfærd for hønniker på EU-plan. For slagtekyllinger er der blandt andet fokus på 

at minimere antallet af trædepudesvidninger, at fremme dyrevelfærden gennem målrettet avl, at 

                                                 
9 Indberetningen angår kvæg (såvel kalve som voksent kvæg), svin, får, geder, slagtekyllinger, æglæggende høner, strudsefugle, ænder, 

gæs, kalkuner og pelsdyr. 
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slagtekyllinger skal kunne gå ubesværet, samt at kortlægge mulighederne for miljøberigelse for både 

slagtekyllinger og forældredyr.  

 

Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse af myndighederne, branchen og 

dyrebeskyttelsesorganisationer, som skal følge fremdriften i handlingsplanen og afrapportere til miljø- 

og fødevareministeren om indsatsernes målopfyldelse.  

 

 

Dyrevelfærd under transport 

Grundlaget for transportkontrollen er transportforordningen
10

.  

 

Kontrollen med bestemmelsernes overholdelse udføres af politiet og Fødevarestyrelsen.  

Fødevarestyrelsen forestår kontrollen på samlesteder, ved eksporter direkte fra besætningen samt ved 

ankomst til slagterier. Politiet forestår kontroller på vejene, typisk i samarbejde med 

Veterinærrejseholdet. Kontrollen af overholdelse af transportbestemmelserne udføres om muligt i 

forbindelse med kontrol af andre bestemmelser, f.eks. dyresundheds- og fødevareregler.  

 

Politiets vejsidekontrol, der som hovedregel udføres i samarbejde med Fødevarestyrelsens 

Veterinærrejsehold, omfatter: 

 Kontrol af dyrevelfærd (dyreværnsloven, transportforordningen, transportbekendtgørelsen og 

bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr) 

 Hindring af smittespredning (rengøring af køretøjer, syge dyr samt om sundhedscertifikater er 

udstedt og medbragt) 

 Sporbarhed og ejerskab af dyr (mærkning af dyr, registrering i CHR, hestepas og dokumenter 

vedr. oprindelse, afgangssted og bestemmelsessted, registrering som transportør, eksportør og 

importør) 

 

Fødevarestyrelsen udfører herudover: 

 

 Kontrol af dyrs transportegnethed i besætninger forud for udførsel (kvæg, får, geder og svin) 

kontrolleres indenfor 24 timer forud for udførsel. Øvrige dyr, der kræver sundhedscertifikat, 

kontrolleres indenfor den tidsfrist, der fremgår af de dyresundhedsmæssige betingelser for den 

pågældende dyreart 

 Kontrol af dyrs transportegnethed ved ankomst til slagterier (kontrollen foretages indenfor 24 

timer efter dyrenes ankomst i forbindelse med ante mortem-synet, og hovedparten kontrolleres 

ved aflæsningen i forbindelse med ankomsten). 

 Stikprøvekontrol ved ankomst til slagterier, samlesteder eller besætninger omfattende dyr 

(transportegnethed), køretøjer og ledsagedokumenter. 

 Risikobaseret stikprøvekontrol ved udførsel fra samlesteder eller ved direkte eksport fra 

besætninger omfattende dyr (transportegnethed), køretøjer og ledsagedokumenter.   

 Kontrol af logbøger før udførsel, når transporten er af mere end 8 timers varighed og vedrører 

dyrearterne: Kvæg, får, svin, geder og heste. 

 

                                                 
10 Rådets forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om 

ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 
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Den planlagte stikprøvekontrol skal være en fuldstændig kontrol af dyr, transportmidler og 

ledsagedokumenter. Derudover kan der udføres delvis eller behovsorienteret kontrol, der f.eks. kan 

udføres som kampagner. 

 

Politiets og Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller med transportmidler og dyr under transport 

indberettes årligt til Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005. 

 

Andre opgaver relateret til dyrevelfærdsreglerne for transport af dyr: 

 Fødevarestyrelsen autoriserer transportvirksomheder, der transporterer hvirveldyr i forbindelse 

med økonomisk virksomhed.  

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen koordinerer oplysninger i forbindelse 

med transport af dyr (kvæg) til tredjelande gennem de returnerede logbøger i de tilfælde, hvor 

der søges om eksportrestitution.  

 

De danske regler om kontrol af køretøjer til transport af dyr fremgår af Trafikstyrelsens Vejledning 

om syn af køretøjer afsnit 13.461, som har baggrund i EU-forordning 2005/1 og bekendtgørelse nr. 

1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport. Det fremgår heraf, at køretøjerne 

skal godkendes ved et registreringssyn i en godkendt synsvirksomhed og herefter får udstedt et 

godkendelsescertifikat, der er gyldigt i op til fem år. 

Trafikstyrelsen godkender og fører tilsyn med synsvirksomhederne. 

 

Der er planlagt intern audit i 3. kvartal 2018 på transport af levende dyr. 

 

5.1.27 Kontrol af dyresundhed generelt 

Kontrolmetoder m.v. dyresundhed og zoonoser  

Kontrol med dyresundhed og zoonoser udføres hovedsageligt som overvågning og suppleres med 

udtagning af prøver og kontrolbesøg. Overvågning sker primært på baggrund af anmeldepligten for 

alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, samt en overvågning via indladningskontrol på samlesteder 

og slagterier. Overvågningen kan også ske på baggrund af registre (fx CHR, VetStat og TRACES), 

stikprøver af populationer samt systematisk prøveudtagning. Resultater fra overvågningen og evt. 

positive prøver kan medføre et kontrolbesøg.  

 

 

Siden 2016 har anmeldelser af mistanker om anmeldepligtige sygdomme været registeret i 

Fødevarestyrelsen digitale kontrol system (DIKO). Umiddelbart efter en Veterinærenhed har 

registreret en anmeldelse, så modtager relevante personer i Fødevarestyrelsen information om 

anmeldelsen direkte pr e-mail, herunder Dyresundheds sygdomspostkasse. Oversigter over 

anmeldelser og igangværende mistanker bliver vist på skærme i Dyresundhed.     

 

Overvågning af anmeldepligtige husdyrsygdomme 

Overvågningen af anmeldepligtige husdyrsygdomme er baseret på et grundlæggende krav i ”Lov om 

hold af dyr” til dyreejere og brugere, dyrlæger samt laboratorier om at anmelde til myndighederne, 

hvis de får mistanke om eller konstaterer, at dyr er smittet med en alvorlig smitsom sygdom. 

Fødevarestyrelsen overvåger endvidere sundhedstilstanden dér, hvor dyr samles til slagtning, på 

markeder og i besætningerne. Hvis der opstår mistanke om en anmeldepligtig sygdom, og mistanken 

opretholdes, vil en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen udtage de relevante prøver og sende dem til analyse 

på DTU-Veterinærinstituttet for at få mistanken bekræftet eller afkræftet. Der går typisk 1-14 dage fra 
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mistanken opstår, indtil det er afklaret, om der reelt er tale om sygdom - eller om det var falsk alarm, 

så mistanken kan ophæves. 

 

I visse tilfælde vil den relevante veterinærafdeling afvise mistanken enten på grund af en vurdering af 

sygehistorien eller på baggrund af en klinisk undersøgelse af den berørte besætning.  

 

Som forebyggende foranstaltning vil besætninger under mistanke for udbrud af en anmeldepligtig 

husdyrsygdom normalt blive underlagt restriktioner (offentligt tilsyn) indtil undersøgelserne er 

afsluttet.  

 

Overvågningen er en del af det veterinære beredskab og omfatter ca. 80 sygdomme hos husdyr, hvoraf 

nogle kan smitte mennesker. Sygdommene bekæmpes af hensyn til dyrenes velfærd, for at undgå 

mulighed for smitte af mennesker, af hensyn til fødevaresikkerhed, for at opretholde eksporten af 

fødevarer eller for at forbedre landmændenes produktionsøkonomi.  

 

I fredstid overvåges husdyrbestanden for tegn på sygdommen, og der lægges vægt på forebyggelse. 

En del af overvågningen omfatter vurdering af data og informationer om udbrud af alvorlige 

smitsomme sygdomme i andre lande og der gennemføres i hvert tilfælde trusselsvurderinger, der 

afhængigt af kategoriseringen af den konkrete trussel kan føre til midlertidige forebyggende 

handlinger for at styrke smittebeskyttelsen eller undersøgelser i besætninger som kan være direkte 

berørte. 

 

Ved udbrud iværksættes et kriseberedskab, og der gennemføres en lang række kontrolforanstaltninger 

for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning i alle led af produktionen fra jord til bord. 

Kontrolforanstaltningerne omfatter blandt andet forbud mod flytning af dyr og fødevarer i dele af eller 

hele landet, rengøring og desinfektion på smittede besætninger, smittebeskyttelse på landbrug og i 

fødevarevirksomheder, nedslagning af smittede besætninger og vaccination af husdyr.  

 

Oversigt over mistanker og tidlige varslinger 

 Fødevarestyrelsen opdatere dagligt en oversigt over mistanker og tidlige varslinger, som er offentligt 

tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Oversigten dannes automatisk udfra oplysningerne i 

DIKO og sikrer offentlig adgang til information om forekomst af anmeldepligtige sygdomme i 

Danmark. 

 

Årsrapport om dyresundheden i Danmark 

Hver år publicerer Fødevarestyrelsen rapporten Animal Health in Denmark. Rapporten giver et 

overblik over dyresundheden i Danmark, og indeholder information om den udførte kontrol i det 

givne år.  

 

 

Resultatkrav på dyresundhedsområdet  

I Fødevarestyrelsens mål- og resultatplan for 2017 nævnes under overskriften et effektivt veterinært 

beredskab (Mål 3): 

Fødevarestyrelsens veterinæreberedskabs behandlingstider på klinisk mistanke om husdyrsygdom er: 

 

 maksimalt 55 timer ved anmeldelser om mistanke om svinepest 

 maksimalt 100 timer ved anmeldelser om mistanke om mund- og klovsyge 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresygdomme/Sider/Oversigt-over-mistanker-og-tidlige-varslinger.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/16182%20Animal%20health%202015_WEB.pdf
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Målingen dækker fra tidspunkt for anmeldelsen til Veterinærenheden til tidspunkt for endelig af- eller 

bekræftelse af mistanken. 

 

5.1.28 Mærknings- og registreringskontrol af kvæg, får og geder  

Ved den fysiske kontrol i besætninger med kvæg, får eller geder undersøges det, om alle dyr er 

korrekt mærkede og registrerede. Korrekt mærkning og registrering er vigtig af hensyn til 

mulighederne for sporing af dyr som led i det veterinære beredskab ved udbrud af husdyrsygdomme 

og af hensyn til fødevaresikkerheden. 

 

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske kvægbesætninger til kontrol på 

baggrund af en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissionens forordning Nr. 

1082/2003 om mindstekrav til kontrol.
11

 

 

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år minimum 3 % af de danske fåre- og gedebesætninger 

indeholdende minimum 5 % af den samlede danske fåre- og gedepopulation til kontrol på baggrund af 

en risikoanalyse. Kontrolfrekvensen er fastsat i Kommissionens forordning Nr. 1505/2006 om 

mindstekrav til kontrollen.
12

  

 

Risikokriterierne vælges ud fra en analyse af indberetninger fra producenterne til CHR, så producenter 

med ”risikoadfærd” udvælges til kontrol. Risikoanalysen justeres årligt på baggrund af resultaterne af 

sidste års kontrol, og fejlprocenten vurderes løbende med henblik på, om kontrolfrekvensen skal øges.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører den fysiske kontrol for Fødevarestyrelsen og sender 

kontrolrapporterne til veterinærenhederne til videre sagsbehandling. Området reguleres ved hjælp af 

en kontrakt mellem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen.  

 

Der fremsendes årligt en rapport til Kommissionen om forløbet af den udførte kontrol. 

 

5.1.29 TSE/BSE-kontrol 

TSE er en samlebetegnelse for en gruppe dødelige hjernesygdomme, der kaldes Transmissible 

Spongiforme Encephalopatier eller prionsygdomme. Sygdommen kendes fra en del dyrearter bl.a. 

kvæg (Bovin Spongiform Encephalopati/BSE/kogalskab) og får og ged (klassisk scrapie, atypisk 

scrapie og sjældent BSE). BSE er en zoonose, idet mennesker ved indtagelse af oksekød inficeret med 

BSE prioner kan blive smittede og efterfølgende udvikle den dødelige hjernesygdom variant 

Creutzfeldt Jakobs Sygdom. BSE prioner findes i specificieret risikomateriale (SRM), som er de dele 

af et kreatur, der kan indeholde smitsomme prioner. SRM fjernes på slagterierne og må ikke anvendes 

til konsum, men skal forarbejdes på et kategori-1-forarbejdningsanlæg. 

 

                                                 
11 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1082/2003 af 23. juni 2003 om gennemførselsbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordning for 

identifikation og registrering af kvæg (med senere ændringer). 
12 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så 

vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder (med senere ændringer). 
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I Danmark  eksisterer overvågningsprogrammer for BSE hos kvæg og TSE hos små drøvtyggere. 

Overvågningsprogrammerne består i, at erhvervet udtager TSE test af døde dyr, idet der ikke 

eksisterer en levendedyrstest. Overvågningsprogrammerne skal opretholdes bl.a. af hensyn til 

dokumentation af den ekstremt lille risiko for BSE i Danmark og for at opfylde EU´s lovgivning på 

området. I maj 2011 opnåede Danmark BSE lande kategorien ”ubetydelig risiko for BSE” på 

baggrund af bl.a. overvågningsresultaterne. 

 

Kontrollen er et EU krav ifølge TSE forordningen
13

.  Formålet er at sikre, at dyr, som skal testes efter 

reglerne, også bliver testet, og dermed sikre, at BSE - og TSE- overvågningsprogrammerne fungerer 

så optimalt som muligt.  

 

Kontrollen er primært rettet mod at forbedre procedurerne samt foretage sanktioner ved manglende 

overholdelse af reglerne. SRM fjernelse sikrer fødevaresikkerheden.  

 

Kontrollen med TSE/BSE overvågningen foretages på flere forskellige niveauer.  

På slagterierne er det slagteriet, der er ansvarlig for at udtage prøver af nødslagtede kreaturer over 48 

måneder samt AM dyr over 48 mdr., som en del af slagteriets egenkontrol. Fødevarestyrelsens 

embedsdyrlæger fører kontrol med slagteriernes egenkontrol.  

 

På kategori 1-forarbejdsningsanlægget udtages BSE prøver af selvdøde og aflivede kreaturer over 48 

måneder samt stikprøvevis TSE prøver af får og geder over 18 måneder. Embedsdyrlægen på stedet 

kontrollerer, at proceduren fra afhentning til udtagning foregår optimalt, så det er muligt at udtage 

både TSE og BSE prøverne, inden hjernevævet er autolyseret. Derudover føres der regelmæssigt 

kontrol med, at de dyr, der får udtaget en prøve, har den rette alder for udtagning af prøver. 

  

Endelig har Fødevarestyrelsen kontrollen med, at reglerne for anvendelse af animalsk protein til foder 

overholdes jf. forordningen om animalske biprodukter og TSE forordningen. Denne kontrol 

gennemføres på primærbedrifter i forhold til udfodring, oplagring m.m. men også på 

fodervirksomheder (producenter, transportører m.v.). Der udtages både procesprøver af 

produktionsstøv (indikatorprøver) og prøver af fodermidler og –blandinger, der undersøges for 

animalske bestanddele fra både fisk og landdyr. 

5.1.30 Kontrol i virksomheder med animalske biprodukter 

Reglerne findes i forordningen om animalske biprodukter
14

, samt gennemførelsesforordningen
15

 

Formålet med reglerne er at beskytte dyre- og folkesundheden. Animalske biprodukter er defineret 

som hele kroppe eller dele af dyr og animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum.  

 

Anlæg, der forarbejder eller opbevarer animalske biprodukter, omdanner animalske biprodukter til 

biogas eller kompost, håndterer mere end en kategori af animalske biprodukter eller fremstiller foder 

                                                 
13 Forordning 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible 

spongiforme encephalopatier med senere ændringer 
14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, 

som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning nr. 1774/2002 
15 Kommissionens forordning nr. 142/2011af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum og om 

gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen 

som omhandlet i samme direktiv 



  

  

 52 

til selskabsdyr, skal have et egenkontrolprogram baseret på HACCP principperne. Anlæg og 

aktiviteter godkendes eller registreres af veterinærafdelingerne efter artikel 23 eller 24 i 

biproduktforordningen. Frekvenser for kontrolbesøg gennemført som audit i biproduktvirksomheder 

findes i kontrolfrekvensvejledningen for biproduktvirksomheder. Frekvenserne er fastsat ud fra et 

risikovurderingssystem 

5.1.31 Kontrol i fjerkræ- og visse fjervildt virksomheder (avlsvirksomheder og 
rugerier)  

Reglerne for kontrol i fjerkrævirksomheder findes i bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2009 om 

fjerkræproduktion. Formålet med reglerne er at beskytte dyresundheden.  

 

Virksomhederne skal godkendes af veterinærenhederne. Veterinærenhederne skal derefter foretage et 

årligt kontrolbesøg, hvor det kontrolleres, at virksomhederne opfylder betingelserne for godkendelsen.  

5.1.32 Kontrol i akvakulturvirksomheder 

Reglerne for autorisation, risikobaseret dyresundhedsovervågning, sundhedskontrolbesøg og kontrol 

af smittebeskyttende foranstaltninger af akvakulturvirksomheder findes i henholdsvis bekendtgørelse 

nr. 965 af 18. juli 2013 og nr. 1324 af 26. november 2015. Formålet med reglerne er at beskytte 

dyresundheden.  

 

Akvakulturbrug skal autoriseres af Sektion for Akvakultur i Veterinærafdeling Syd. Sektionen  

udfører kontrolbesøg med en kontrolfrekvens, som er beskrevet i Kontrolfrekvensvejledningen. 

Kontrolfrekvensen går fra et besøg hvert fjerde år til 2 besøg hvert år afhængigt af akvakulturbrugets 

sundhedsstatus og risikoniveau jf. Rådets direktiv 2006/88/EF. Ved kontrolbesøgene kontrolleres om 

akvakulturvirksomhederne opfylder betingelserne for autorisationen, smittebeskyttende 

foranstaltninger, dyrenes sundhed, og der udtages prøver til laboratorieundersøgelser. 

 

For akvakulturvirksomheder og -brug gælder Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår 

mindstekrav til kontrollen. I henhold til EU bestemmelserne skal hyppigheden af kontrolbesøgene 

være fra 1 pr. år til 1 pr. 4. år afhængigt af akvakulturbrugets sundhedsstatus og risikoniveau. 

 

5.1.33 Kontrol på samlesteder og i eksportisolationsstalde 

Reglerne for godkendelse af samlesteder og eksportisolationsstalde findes i bekendtgørelse nr. 54af 

29. november 2016 om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde.  

Et samlested er et sted, hvor avls-, brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med 

henblik på at udgøre en eller flere sendinger af husdyr bestemt til handel.  

Eksportisolationsstalde er en bestemt type samlesteder, hvor dyr samles med henblik på at udføre 

diagnostiske undersøgelser forud for udførsel til EU eller tredjelande.  

 

Samlestederne og eksportisolationsstaldene skal godkendes af veterinærenhederne. 

Veterinærenhederne skal derefter foretage et årligt kontrolbesøg med faciliteterne, hvor det 

kontrolleres, om samlestederne og eksportisolationsstaldene opfylder betingelserne for godkendelsen.  

5.1.34 Kontrol af rengørings- og desinfektionspladser 

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1305 af 29. november 2010 om godkendelse af rengørings- og 

desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr. Formålet med reglerne er at forebygge 

spredning af husdyrsygdomme. 
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Rengørings- og desinfektionspladser, der anvendes til rengøring og desinfektion af transportmidler, 

umiddelbart efter, at de har været anvendt til transport af levende klovbærende dyr fra udlandet til 

Danmark, skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Veterinærafenhederne skal foretage et årligt 

tilsyn med faciliteterne, hvor det kontrolleres, om rengørings- og desinfektionspladserne opfylder 

betingelserne for godkendelsen. 

 

5.1.35 Importkontrol  

Formålet med importkontrollen er at undersøge, om levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg og 

embryoner), animalske biprodukter og afledte produkter, hø og halm samt fødevarer fra tredjelande 

opfylder EU-lovgivningen for import til fri omsætning i EU eller transit til et andet tredjeland via EU 

(for produkter evt. efter midlertidig oplagring i særlige veterinært udpegede toldoplag eller 

skibsprovianteringsvirksomheder). Importkontrollen er særligt fokuseret på at undersøge, om dyrene 

eller produkterne kan indebære risici for dyre- eller folkesundheden. 

 

Fødevarer 

Kontrol af ikke-animalske fødevarer, som importeres fra tredjelande, sker overordnet som kontrol af 

importørerne.  

 

Ikke-animalske fødevarer, som er underlagt EU-restriktioner eller intensiveret kontrol, kontrolleres i 

henhold til de specifikke regler i EU-lovgivningen med dokumentkontrol ved indførslen samt 

identitets- og fysisk kontrol i foreskrevet omfang, inden partiernes overgang til fri omsætning.  

 

Animalske fødevarer, som importeres eller genindføres direkte fra tredjelande, kontrolleres på de 

godkendte veterinære grænsekontrolsteder. Kontrollen består af 100% dokument- og identitetskontrol. 

Fysisk kontrol foretages ikke systematisk men i henhold til særlig kontrolplan. Den fysiske kontrol 

kan suppleres med laboratorieanalyser af udtagne stikprøver. Udtagning af prøver og 

laboratorieanalyser sker i henhold til udmelding om parametervalg og frekvenser samt på konkret 

mistanke om, at et givet parti ikke opfylder EU-lovgivningen. 

 

SKAT foretager endvidere stikprøvekontrol af indrejsendes bagage, når de indrejsende går gennem 

udgangen ”Intet at tolddeklarere” samt af international post. Stikprøvekontrollen foretages primært for 

at undersøge, om toldreglerne er overtrådt, men SKAT kontrollerer også, at eventuelle animalske 

fødevarer til privat brug indføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. 

 

Reglerne om importkontrollen, som er hjemlet i EU-lovgivningen, er implementeret i en 

bekendtgørelser om veterinærkontrol af animalske fødevarer, en bekendtgørelse om indførsel af 

fødevarer med særlige restriktioner samt tilhørende cirkulærer. 

 

Fødevarestyrelsens grænsekontrol registrerer veterinærkontrollen af animalske fødevarer i TRACES 

(Trade Control and Expert System), der er en elektronisk database til udstedelse af certifikater og 

dokumenter i forbindelse med samhandel og import. EU-Kommissionen står for vedligeholdelsen af 

databasen. I den udstrækning det er muligt, anvender fødevarekontrolenhederne ligeledes TRACES til 

registrering af import af ikke-animalske fødevarer mm. under restriktioner eller intensiveret kontrol. 

 

I særlige sager vedrørende import af visse fødevarer, hvor Naturstyrelsen i deres administrations- og 

kontrolarbejde finder, at regler, som sorterer under Fødevarestyrelsen, kan være overtrådt, henvender 
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Naturstyrelsen sig til Fødevarestyrelsen med henblik på afklaring af reglerne eller overdragelse af 

sagen. Der er primært tale om sager, som vedrører import af produkter af udryddelsestruede dyr. 

 

Styrket importkontrol i forbindelse med indførsel af fødevarer 

Som følge af det politiske forlig fra 2015 om fødevarekontrollen skal Fødevarestyrelsen styrke 

importkontrollen.  

 

Den styrkede importkontrol skal sikre, at virksomheder, som indfører fødevarer, dækker 

importaktiviteten i deres egenkontrol. Formålet er desuden at skærpe opmærksomheden hos såvel 

importører som fødevareafdelingerne om hvilke egenkontrolelementer, der er relevante for indførsel 

af fødevarer.  

 

Det er importøren, der har ansvaret for, at de fødevarer, der indføres og omsættes, ikke er 

sundhedsskadelige. Når fødevarekontrolenheden ved en stikprøvekontrol har fundet et parti, ved en 

stikprøvekontrol, som er vurderet sundhedsskadeligt, tages det som udtryk for, at importørens 

egenkontrol ikke har været tilstrækkelig. Fødevarekontrolenheden kan i denne forbindelse give 

importøren påbud om, at forbedre sin egenkontrol ved at udarbejde procedurer, der sikrer mod 

gentagelser. Disse påbud er ikke specielle for importaktiviteten, men kan gives til alle typer 

virksomheder. Fødevarekontrolenheden kan endvidere supplere en sanktion (påbud, bøde eller forbud) 

med påbud om at forhåndsanmelde op til 3 efterfølgende partier, inden partierne anvendes eller 

omsættes. Formålet med at give dette påbud er at forbedre egenkontrollen og dermed undgå 

gentagelser samt give fødevarekontrolenheden mulighed for at kontrollere, at importøren har 

efterlevet påbudet om at forbedre sin egenkontrol, allerede inden næste parti bringes i omsætning.  

Fødevarestyrelsen har en intern arbejdsgruppe, som løbende udpeger fokusområder i relation til 

potentielle risikoprodukter, og på baggrund af gruppens indstilling udarbejdes informationer til 

fødevarekontrolenhederne og branchen med henblik på at øge fokus i relation til på disse produkter. 

Der blev ligeledes oprettet et Kontaktforum for Importspørgsmål med deltagere fra branchen og 

Fødevarestyrelsen. Forummet drøfter spørgsmål og problemstillinger vedrørende import og 

samhandel af fødevarer og anvendes generelt som et led i den øgede vejledning af importører mv. 

 

Levende dyr, avlsmateriale og animalske biprodukter samt hø og halm fra tredjelande 

Levende dyr og animalske non-food produkter m.v., som importeres eller genindføres direkte fra 

tredjelande, kontrolleres på de godkendte veterinære grænsekontrolsteder. Kontrollen består af 100% 

dokument- og identitetskontrol. Fysisk kontrol foretages i henhold til særlig kontrolplan. Den fysiske 

kontrol kan suppleres med laboratorieanalyser af udtagne stikprøver. Udtagning af prøver og 

laboratorieanalyser sker i henhold til udmelding om parametervalg og frekvenser samt på konkret 

mistanke om, at et givet parti ikke opfylder EU-lovgivningen.  

 

SKAT foretager endvidere stikprøvekontrol af de indrejsendes bagage og international post. 

Stikprøvekontrollen foretages primært for at undersøge, om toldreglerne er overtrådt, men SKAT 

kontrollerer også, at eventuelle dyr og animalske produkter til privat brug indføres i overensstemmelse 

med de gældende bestemmelser. 

  

Reglerne om importkontrollen, som er hjemlet i EU-lovgivningen, er implementeret i 3 

bekendtgørelser om veterinærkontrol om hhv. levende dyr, samt avlsmateriale og animalske 

biprodukter og afledte produkter m.v. 
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Grænsekontrollen registrerer veterinærkontrollen af levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter 

samt hø og halm i TRACES (om TRACES i afsnit om fødevarer). 

 

I de tilfælde, hvor Naturstyrelsen i deres administrations- og kontrolarbejde finder sager, hvor regler, 

som sorterer under Fødevarestyrelsen, formodes overtrådt, henvender Naturstyrelsen sig til Fødevare-

styrelsen med henblik på en afklaring af reglerne eller overdragelse af sagen. Der er primært tale om 

sager, som vedrører import af udryddelsestruede levende dyr og produkter heraf. 

 

5.1.36  Eksportkontrol 

I henhold til artikel 12 i Fødevareforordning 178/2002 er Danmark bl.a. forpligtet til at sikre 

overholdelse af bilaterale aftaler indgået mellem Danmark og et tredjeland i forbindelse med eksport 

af fødevarer og foder til 3. lande.  

 

Fødevarestyrelsen følger løbende udviklingen på eksportmarkederne, og i relation til fødevarer, foder, 

levende dyr, avlsmateriale og biprodukter forhandler og udarbejder Fødevarestyrelsen certifikater til 

de enkelte lande efter behov samt på anmodning fra brancherne. Der stilles forskellige krav fra de 

enkelte lande. Disse krav kan bl.a. afhængige af dyresundhedsmæssige aspekter. Der er derfor løbende 

behov for korrespondance/forhandlinger med eksportlandene om midlertidige lukninger og åbninger 

af markederne og justering af certifikaternes indhold i henhold til de krav, der stilles. 

 

Alle Fødevarestyrelsens eksportcertifikater, der ledsager dyr, foder og fødevarer, skal udstedes på 

særligt certifikatpapir. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes oplysninger, som beskriver 

procedurer for virksomheders rekvisition af certifikatpapir, herunder de vilkår virksomheden skal 

overholde som betingelse for at få udleveret certifikatpapir, og som skal sikre kontrol med 

certifikatpapir og hindre misbrug af certifikatpapir. 

 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til udfyldelse af certifikater. Hvis der er 

særlige forhold udarbejdes særlig information til det enkelte certifikat. Denne information, som er 

tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside, bidrager med anden relevant information, f.eks. krav 

om forsegling af forsendelser. 

 

Alle gældende certifikater kan ses i Certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside under  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/. 

 

Fødevarer og foder 

Ved kontrollen lægges vægt på kontrol af den egenkontrol, som eksportvirksomheden i henhold til 

Eksportbekendtgørelserne
16

 er forpligtet til at udføre med henblik på at sikre, at modtagerlandets 

specielle krav er opfyldt. Sådanne specielle krav kan være anført i et eksportcertifikat og/eller i 

Eksportbekendtgørelserne.  

Udstedelse af eksportcertifikater forudsætter, i henhold til Certifikatbekendtgørelsen
17

, at 

tilsynsmyndigheden har kontrolleret de forhold, som nævnes i certifikatet, eller at der foreligger 

                                                 
16 Bekendtgørelse nr. 806 af 22. juni 2017  om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og  

Bekendtgørelse nr. 726 af 8. juni 2017  om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 
17 Bekendtgørelsenr. 555 af 29. maj 2017   om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og 

heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/
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dokumentation for, at andre kontrolmyndigheder i Danmark eller i udlandet har kontrolleret de 

forhold, der er nævnt i certifikatet.    

 

Instruktioner om kontrollen af eksportvirksomhederne fremgår af eksportkontrolvejledningen
18

 og af 

yderligere information, som er tilgængelig på fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Eksportkontrolvejledningen har et særligt afsnit om kontrol af kødvirksomheder, der er godkendte til 

eksport til USA og/eller Kina, idet der for disse virksomheder er fastsat særlige kontrolfrekvenser og 

særlige krav til indholdet af de enkelte kontrolbesøg. For de USA /Kina godkendte kødvirksomheder 

er der desuden fastsat særlige retningslinjer for central supervision af kontrollen, udført af en særlig 

auditenhed i International Handel.    

  

Levende dyr og avlsmateriale 

Certifikater for levende dyr og avlsmateriale udstedes af veterinærafdelingerne og sker på baggrund af 

de generelle regler for udstedelse af certifikater. 

 

De danske bekendtgørelser indeholder detaljer med henblik på instruktion af veterinærafdelingerne. 

 

Senest 4 dage før afsendelsen skal eksportøren forhåndsanmelde eksporten. Før eksporten synes 

dyrene, og certifikaterne udstedes af embedsdyrlægen. Udstedelse kan afhænge af dokumentation fra 

eksportøren og/eller dennes dyrlæge. 

Udstedelse af eksportcertifikater for importerede levende dyr kan ske på baggrund af certifikater 

udstedt af kompetente myndigheder i andre EU lande eller tredjelande. 

 

Animalske biprodukter 

I forbindelse med eksport af animalske biprodukter samt forarbejdede produkter heraf skal det sikres, 

at kravene i eksportbekendtgørelsen
19

, biproduktforordningen
20

, gennemførelsesforordningen
21

,  samt 

evt. yderligere krav som modtagerlandet stiller, er opfyldt. Modtagerlandets krav vil fremgå af 

eksportcertifikatet. Kontrollen baseres som udgangspunkt på kontrol af den egenkontrol/krav til 

dokumentation, som eksportvirksomheden er forpligtet til at udføre.  

 

Udstedelse af eksportcertifikater forudsætter i henhold til certifikatbekendtgørelsen, at 

tilsynsmyndigheden har kontrolleret de forhold, som nævnes i certifikatet, eller at der foreligger 

dokumentation for, at andre kontrolmyndigheder i Danmark eller i udlandet har kontrolleret de 

forhold, der er nævnt i certifikatet.    

 5.1.37  Kontrol ved samhandel 

Indførsel 

                                                 
18 Vejledning af 25.01.2017 om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande 
19 Bekendtgørelse nr. 556 af 29. maj 2017  om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 
20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, 

som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning nr. 1774/2002 
21 Kommissionens forordning nr. 142/2011af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum og om 

gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen 

som omhandlet i samme direktiv 
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Formålet med kontrollen af samhandelsmodtagne varer er ved ikke-diskriminerende stikprøvekontrol 

at undersøge, om levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg og embryoner), animalske biprodukter og 

afledte produkter samt animalske fødevarer fra andre EU-lande opfylder EU-lovgivningen. 

 

Kontrol af såvel animalske som ikke-animalske fødevarer, som modtages ved samhandel fra andre 

EU-lande, sker overordnet ved kontrol af importørerne. 

 

Ved modtagelse af levende dyr er der mulighed for at udfylde kontroldelen i TRACES systemet og 

herigennem følge op på eventuelle uoverensstemmelser over for afsenderlandets kompetente 

myndighed.  

 

Udførsel 

Samhandelscertifikater for levende dyr, der skal udføres til andre EU-lande, udstedes af 

veterinærenhederne og sker på baggrund af de generelle regler for udstedelse af certifikater samt i 

henhold til de specifikke regler for samhandel med levende dyr. De specifikke samhandelsregler, som 

er hjemlet i EU-lovgivningen, er implementeret i dansk lovgivning. Til brug for udstedelse af 

samhandelscertifikater anvendes TRACES systemet. 

 

De danske bekendtgørelser indeholder detaljer til instruktion af veterinærenhederne. 

 

Senest 4 dage før afsendelsen skal eksportøren forhåndsanmelde udførslen af levende dyr, 

avlsmateriale og animalske biprodukter samt afledte produkter. Ved forsendelser af dyr, inspiceres 

disse og certifikaterne udstedes af embedsdyrlægen. Samhandel kan ske enten over et samlested eller 

direkte fra besætninger. 

 

Udstedelse af samhandelscertifikater for importerede levende dyr, som skal leveres til et andet EU-

land, kan ske på baggrund af certifikater udstedt af kompetente myndigheder i tredjelande. 

 

5.1.38 Kontrolsystemet for foder 

Kontrollen med foder er opdelt i kontrol af fodervirksomheder og kontrol af primærproducenter.  

Kontrol af fodervirksomheder varetages af Fødevarestyrelsen. Kontrol med foder hos 

primærproducenter udføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for Fødevarestyrelsen. 

 

Kontrollen  af fodervirksomheder 

 
Formålet med kontrollen på foderområdet er at understøtte god fodersikkerhed, sundere dyr og større 

dyrevelfærd, hensynet til miljøet, samt i sidste ende, at færre mennesker bliver syge af den mad de spiser.  

 

Kontrollen på foderområdet gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, 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 indgribende som muligt. 

 

Kontrolindsatser 

Kontrollen på foderområdet består af 3 kontrolindsatser: Basiskontrol, prioriteret kontrol og kam-

pagnekontrol. Disse tre indsatser danner rammerne for en række konkrete kontrol- og vejlednings-

indsatser. Den grundlæggende forskel i de tre kontrolindsatser er den risiko- og behovsvurdering, der 

ligger bag indsatserne. I det følgende vises en oversigt over kontrolindsatserne på foderområdet. 
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Kontrolindsatser  Principper for risiko- og behovsvurdering  
Basiskontrol  
° Godkendelsesbesøg  

° Ordinær kontrol efter faste frekvenser  

° Stikprøvekontrol af transportører  

° Nulpunktskontrol  

° Kædekontrol  

 

Basiskontrollen skal virke forebyggende og gennemføres 

efter faste frekvenser eller retningslinjer. 

Kontrolfrekvenserne fastsættes efter en generel 

risikovurdering på baggrund af kontrolobjektets 

konkrete aktiviteter og produktkategorier, samt en be-

hovsvurdering ud fra virksomhedens regelefterlevelse.  

Udgangspunktet for basiskontrollen er 

kontrolobjekternes aktiviteter, drift og indretning.  

Prioriteret kontrol  
° Ordinær kontrol målrettet kontrolobjekter med behov 

for særligt fokus  

 

Prioriteret kontrol er mere fleksibel og målrettes 

kontrolobjekter med behov for særligt fokus. Priorriteret 

kontrol gennemføres efter en konkret vurdering.  

Prioriteret kontrol gennemføres hos kontrolobjekter, der 

af forskellige faglige årsager har behov for det. 

Indsatsområderne prioriteres fra år til år, men 

kontrollens fokus i det enkelte kontrolobjekt svarer til 

den ordinære kontrol.  

Kampagnekontrol  Kampagnekontrol er målrettet et eller flere 

kontrolemner, og kontrollen og vejledningen kan være 

mere dybdegående.  

Kontrolkampagnerne skal øge fokus på risikoområder, 

og gennem information før, under og efter kampagnerne 

gøres kontrolobjekterne opmærksomme på reglerne og 

på risikoen ved at overtræde dem.  

 

Basiskontrollen fastlægges ud fra en generel risiko- og behovsvurdering. Det betyder, at kontrolindsatsen 

prioriteres, differentieres og målrettes mod kontrolobjekter, der har størst risiko og hvor behovet for 

kontrol er størst. Risikovurderingen bygger på kontrolobjektets aktiviteter og produktkategorier. Forskelle 

i risici mellem forskellige kontrolobjekter på foderområdet kommer til udtryk ved indplacering i én af 5 

risikogrupper med differentierede standardfrekvenser for ordinær kontrol. Behovsvurderingen sker på 

baggrund af regelefterlevelsen, og er en indikator for kontrolobjekternes evne og vilje til at overholde 

foderlovgivningen. Kontrolobjekter, der over tid har vist, at de er gode til at overholde reglerne, får 

reduceret frekvens, se betingelserne senere i afsnittet under tabellen med frekvenserne.  

 

Der er nulpunktskontrol i kontrolobjekter i risikogruppe ”ultralav”, der ikke omfatter transportører.  

 

Nulpunktskontrollen skal sikre, at også kontrolobjekter i risikogruppen ”ultralav” får et vist basalt 

kontroltryk. Eventuelle fokusområder, der kan fastlægges fra år til år ud fra en faglig vurdering, kan være 

med til at målrette kontrolindsatser i en kontrolpopulation, der ikke får regelmæssig kontrol.  

 

Kædekontrol gennemføres som en del af basiskontrollen i de kæder, der er tilmeldt ordningen. 

Kædekontrollen er målrettet kontrol hos kædens hovedkontor af de dele af lovgivningen, som kæ-

dehovedkontoret har ansvaret for og varetager styringen af. Fødevarestyrelsen kontrollerer øvrige emner 

og implementering af procedurer udarbejdet af hovedkontoret i de enkelte virksomheder. 

 

Virksomheder, der er tredjepartscertificerede, kan søge om at få automatisk og permanent nedsat 

kontrolfrekvens. Ved kontrolbesøgene vil de tilsynsførende inddrage resultaterne fra den kontrol, som 

certificeringsorganerne har udført. 
 

Prioriteret kontrol målrettes kontrolobjekter med behov for særligt fokus. Indsatsområderne prioriteres fra 

år til år 
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Kampagnekontrol kan gennemføres som en integreret del af basiskontrollen eller som selvstændige 

kontroller. Kampagnekontrollen er målrettet et eller flere kontrolemner, og kontrollen og vejledningen kan 

være mere dybdegående. Der udsendes en projektbeskrivelse i forbindelse med hver enkelt kontrol-

kampagne. Denne udstikker retningslinjerne for kontrollen. 

 

Kontrolindsatserne kan omprioriteres, hvis det pga. særlige forhold skønnes nødvendigt, fx i tilfælde af 

fodersstofforureninger, tilbagetrækningssager m.m. 

 

Fastsættelse af standard og reduceret frekvens samt planlagt basiskontrol 

Foderkontrolobjekter bliver på baggrund af en generel risikovurdering placeret i én af 5 risikogrupper. 

Risikoberegningen sker automatisk i Kontrolobjektregisteret (KOR) på baggrund af de aktiviteter og 

produktkategorier, der er registreret på det enkelte kontrolobjekt. Til hver risikogruppe er fastsat en 

standardfrekvens og evt. en reduceret frekvens for basiskontrol. Tabellen viser sammenhængen mellem 

risikogruppe, standardfrekvens og reduceret frekvens på foderområdet. 

 
Risikogruppe  Standardfrekvens Reduceret frekvens 

Særlig høj (SH)  4 3 

Høj (H)  2 1 

Middel (M)  1 0,5 

Lav (L)  0,5 - 

”ultralav” (UL)  Efter behov - 

 

Kontrolobjekter skal som udgangspunkt kontrolleres efter standardfrekvensen.  

 

Kontrolobjekter med standardfrekvens 1 eller mere kan opnå reduceret frekvens når:  

– Kontrolobjektets seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger og  

– Samtlige kontrolrapporter gældende for de seneste 12 måneder er uden anmærkninger eller  

- Kontrolobjektet har et certificeret kvalitetsstyringssystem og er registreret til 3. partscertifice-

ringsordningen, og/eller  

- Kontrolobjekterne i en kæde, i de foregående 24 måneder, har haft en højere regelefterlevelse end 

gennemsnittet af foderstofvirksomheder. 

 

Kontrol af uønskede stoffer i foder 
Uønskede stoffer i foder omfatter mange forskellige typer sundhedsskadelige eller miljøskadelige stoffer 

med forskellig oprindelse. Der kan både være tale om naturligt forekommende stoffer og uønskede stoffer, 

der stammer fra produktionsprocessen i industrien, herunder overslæb af fodertilsætningsstoffer til ikke-

målarter af dyr. Der er fastsat maksimal-grænseværdier for en række uønskede stoffer i Direktiv 2002/32 

om uønskede stoffer. Der er også fastsat vejledende grænseværdier for en række mykotoksiner 

(Kommissions henstilling nr. 2006/576) og vejledende niveauer (baseret på forekomstdata) for andre 

mykotoksiner i foder (Kommissions henstilling nr. 2013/165). Ligeledes er der fastsat maksimal-

grænseværdier for restkoncentrationer (MRL) af pesticider i foder i henhold til forordning 396/2005.  

 

Uønskede stoffer i foder kan ikke undgås fuldstændigt, og deres påvirkning varierer afhængigt af 

forureningstype, oprindelse samt fra fodergruppe til fodergruppe.   

 

Uønskede stoffer og pesticidrester i foder kontrolleres overvejende via kontrolbesøg på virksomhederne, 

herunder via prøveprojekter. Det kontrolleres om virksomhedernes egenkontrol er tilstrækkelig, herunder 

om virksomhederne efterlever foderhygiejneforordningens (183/2005) regler for bl.a. dioxinkontrol samt 

modtagekontrol og kvalitetskontrol, set i relation til deres risikovurdering. Uønskede stoffer kan også 

kontrolleres via kontrolkampagner. Kontrolkampagnerne og prøveprojekterne bruges til at overvåge, 

kontrollere eller kortlægge niveauerne af uønskede stoffer og pesticider i foder. 
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Kontrol pålagt i henhold til EU-reglerne indarbejdes i ovennævnte prøveprojekter. Generelt er der ikke 

fastsat specifikke analysekrav i henhold til foderlovgivningen. Der er dog i enkelte tilfælde fastsat krav, 

f.eks. dioxinkontrol  i foder i henhold til Foderhygiejneforordningen. Endvidere følger Danmark generelt 

EU´s henstillinger om at udtage særlige prøver, f.eks. for indhold af nikkel i foder. Fødevarestyrelsen har 

desuden i det overordnede prøveprojekt for foder indarbejdet en antibiotika-screening af foder, bl.a. for at 

se, om antibiotika anvendes som vækstfremmer i foder. Der er 0-tolerance på dette område. 

 

Prøveudtagning finder som udgangspunkt altid sted ved kilden, dvs. i forarbejdnings- eller importleddet og 

ellers efter mistanke. Der kan udvælges kontrolkampagner ud fra erfaring med hvor der er problemer, eller 

hvor der forventes problemer (baseret på information fra f.eks. rapid alert systemet, internationale 

kollegaer, industrien eller ad andre kanaler). Der har bl.a. grundet mistanke været gennemført 

kontrolkampagne om dioxinforekomst ved direkte tørring. Desuden arbejdes der på fødevareområdet med 

udvikling af analysemetoder til nye stoffer, f.eks. meldrøjealkaloider og pyrrolizidinalkaloider. Disse 

metoder indarbejdes om muligt efterfølgende på foderområdet.  

 

For animalske og ikke animalske produkter fra tredjelande, som EU har underlagt importrestriktioner som 

følge af ulovligt indhold af uønskede stoffer, veterinære lægemidler eller forbudte stoffer, er der etableret 

tilsvarende projekter, der sikrer, at der udtages prøver af disse produkter til laboratorieanalyse. Det drejer 

sig f.eks. om aflatoksiner og pesticidrester (pentachlorphenol) samt rester af veterinære lægemidler 

(chloramphenicol).  

 

Kemi og Fødevarekvalitet holder jævnligt koordinerende arbejdsgruppemøder med Fødevarestyrelsens 

laboratorium, hvor DTU-Fødevareinstituttet også deltager. Desuden modtager Kemi og Fødevarekvalitet 

faglig sparring fra Århus Universitet.  

 

 

Kontrol af tilsætning af fodertilsætningsstoffer  
Kontrollen af fodertilsætningsstoffer dækker alle fodertilsætningsstoffer, dvs. tekniske 

fodertilsætningsstoffer, sensoriske tilsætningsstoffer, ernæringsmæssige fodertilsætningsstoffer (vitaminer, 

aminosyrer, mineraler) og zootekniske tilsætningsstoffer. Der er mest fokus på de ernæringsmæssige 

fodertilsætningsstoffer i kontrollen, bl.a. grundet mange sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdier for 

dette område. Fodertilsætningsstoffer og tilsætning af disse kontrolleres løbende af foderteamet i 

fødevareafdelingerne ved kontrolbesøg i fodervirksomhederne.  

 

Den rutinemæssige kontrol med overholdelse af gældende regler for fodertilsætningsstoffer, herunder 

overholdelse af grænseværdier for tilsætningsstofferne, sker ved kontrolbesøg i fodervirksomhederne. Her 

udføres der bl.a. recept- og dokumentkontrol samt kontrol af virksomhedernes egenkontrol. Derudover 

udtages prøver og mærkningssedler af en række tilsætningsstoffer, fodermidler og foderblandinger på 

kontrolbesøgene. Alle prøver analyseres og mærkningssedlerne gennemgås på stikprøvebasis. Denne 

kontrol sker i henhold til prøveprojekterne på foderområdet.  Formålet er at kontrollere, at virksomhederne 

overholder de fastsatte maksimumindhold for fodertilsætningsstoffer, at de har mærket det faktiske 

indhold korrekt og at kontrollere, at virksomhederne kun markedsfører foder med tilladte 

fodertilsætningsstoffer. Prøveprojekterne har også til formål at kortlægge niveauerne for 

fodertilsætningsstoffer i foder. 

 

Kontrol med genetisk modificeret foder 
Fødevarestyrelsens kontrol med GMO i foder gennemføres af fødevareafdelingerne ved besøg på 

fodervirksomheder samt ved årlige prøveprojekter, hvor ca. 100 målrettede stikprøver prøver af 

konventionel foder med indhold af soja-, majs-, raps og risaprodukter analyseres for tilstedeværelsen af 
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GMO for at kontrollere om foderet opfylder kravene i GMO-forordningen (EF) Nr. 1829/2003. Kontrollen 

med GMO i økologisk foder hører under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Kontrol af foderlægemidler  

Lægemiddelstyrelsen  kontrollerer fremstillingen af foderlægemidler. Inspektionen af godkendte 

lægemiddelvirksomheder er fastsat efter den risiko, som virksomhedens aktiviteter har for dyrene. Det 

er herudover internationalt aftalt, at fremstillere af lægemidler skal inspiceres med en frekvens på hver 

2. til 3. år.  

 

Alle lægemiddelvirksomheder inspiceres inden godkendelse. 

 

Hvis Lægemiddelstyrelsen  har grund til at tro, at der er noget galt, fx ved modtagelse af klager eller 

lignende, inspiceres virksomhederne før frekvensen tilskriver det. Tidspunkt for næste inspektion 

bliver fastsat ud fra en risikovurdering efter den enkelte inspektion, således at der efter behov kan 

inspiceres forud for den normale frekvens. 

 

Inspektionsdata om virksomhederne og rapportering af inspektioner journaliseres. 

 

Kvaliteten af lægemidler testes i laboratoriet i Lægemiddelstyrelsen. Planer for kontrol af lægemidler 

udarbejdes årligt og sker ud fra en risikovurdering.  

 

5.2  Kontrolsystemet for pesticidanvendelse i primærproduktionen,  
plantesundhed, økologisk primærproduktion samt hygiejnekontrol af fisk 
til og med første handelsled 

I dette afsnit beskrives først de generelle forhold for de relevante kontrolsystemer i Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, hvorefter særlige forhold for de enkelte kontrolområder beskrives i separate afsnit.  

 

5.2.1 Generelt vedr. kontrollen  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilrettelægger frekvens og indhold af kontrollen i henhold til gældende 

lovgivning på de enkelte kontrolområder samt i muligt omfang ud fra en risikoafvejning. 

Tilrettelæggelsen sker på nogle områder i samarbejde med Fødevarestyrelsen eller Miljøstyrelsen. 

 

Særligt vedrørende jordbrugskontrollen 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilrettelægger frekvens og indhold af kontrollen i henhold til gældende 

lovgivning på de enkelte kontrolområder samt i videst muligt omfang ud fra en risikoafvejning. 

 

Særligt vedrørende jordbrugskontrollen 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører  kontrol af foder- og fødevarehygiejne samt mærkning og 

registrering hos primærproducenter .  Kontrollen koordineres i videst muligt omfang med kontrollen 

af krydsoverensstemmelseskravene. Fødevarestyrelsen vurderer  behovet for opfølgning i sager, hvor 

der er mulige overtrædelser, og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil udføre kontrollen, hvis der skal ske 

en opfølgning. Se bl.a. afsnit 5.1.9, 5.1.29, 5.1.39 og afsnit 6 om koordinering.   

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skal jf. samarbejdsaftale, underrette Fødevarestyrelsen, hvis der 

observeres mulige overtrædelser af regler hos en primærproducent, hvor begge myndigheder har 

kontrolopgaver, eller hvor det kan have betydning for den anden myndigheds kontrolopgaver.  
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Særligt ved forhold med pesticider, veterinære lægemidler, forurenende stoffer m.v. skal Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen informere Fødevarestyrelsen, hvis forholdet kan medføre en risiko for foder eller 

fødevarer.  

5.2.1.1 Kontrolbesøg og kontrolrapporter 

Anmeldt/uanmeldt kontrol 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolbesøg på fiskeriområdet gennemføres som uanmeldte 

kontrolbesøg, idet hensigten med kontrolbesøget, er at få et øjebliksbillede, som ville forspildes, hvis 

ikke kontrolbesøget var uanmeldt.  

 

Inden for jordbrugsområdet gennemfører Landbrugs- og Fiskeristyrelsen både anmeldte og uanmeldte 

kontroller, alt efter bestemmelserne på det enkelte område og formålet med kontrollen. Kontrollerne 

inden for økologi gennemføres som hovedregel som anmeldte kontroller, mens kontrollen af 

plantesundhed og pesticidanvendelse generelt gennemføres som en uanmeldt kontrol.  

 

Ved varslingen af et kontrolbesøg eller i forbindelse med selve kontrolbesøget ved uvarslet 

kontrolbesøg udleveres en beskrivelse af retssikkerhedsreglerne, hvor også formål med kontrollen og 

juridisk hjemmel fremgår.  

 

Kontrolrapport 

Når kontrolbesøget er afsluttet udfærdiges en elektronisk kontrolrapport/besøgsrapport, hvoraf 

kontrollens resultater fremgår.  

 

Ved kontrol inden for fiskeriområdet bliver fiskeren eller opkøberen spurgt, om han vil modtage en 

kopi af besøgsrapporten. Ved overtrædelse af reglerne modtager fiskeren eller opkøberen altid en kopi 

af besøgsrapporten samt retssikkerhedsreglerne. Data fra besøgsrapporten indgår i Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens fiskerisystem, hvorfra der kan trækkes forskellige statistiske oplysninger.  

 

5.2.1.2  Risikovurdering, kontrolprioritering og ressourcer 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anvender i videst muligt omfang  en risikobaseret kontrol. Kontrollen 

kan også være fastsat efter andre principper, f.eks. faste kontrolfrekvenser. 

 

På fiskeriområdet foregår styring, prioritering og opfølgning i regi af ”Kontrolplangruppen”, der er et 

månedligt forum med deltagelse af decentrale og centrale kontrolchefer. Referater fra møderne lægges 

ligesom den aktuelle kontrolprioritering ud på en fælles døgnrapport, hvor alle kontrollører har 

adgang. 

 

5.2.1.3 Kvalitetssikring og intern koordinering 

Kontrolkoordinering 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens område for Kontrol og Fiskeri  har til formål at sikre en effektiv 

kontrolplanlægning og kontrolkoordinering, samt sikre kontroludførsel af en høj kvalitet. Området 

har, gennem den decentrale ledelsesmæssige struktur, ansvar for den driftsmæssige gennemførsel af al 

kontrol. De faglige enheder i styrelsen bistår med faglig understøttelse af kontrollerne. I enheden Data 

og Analyser under området Ressourcer sikres synergi på dataområdet ved etablering af fælles metoder 
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til data management, anvendelse af data til kontrolplanlægning, til brug for udvikling af risikobaseret 

kontrol m.m. 

 

På jordbrugsområdet er Fysisk Jordbrugskontrol  ansvarlig for den interne koordinering, og er 

involveret i fastlæggelsen af de decentrale enheders planlægning og produktion, herudover sker den 

interne koordinering gennem Kontrolchefgruppen som nævnt i afsnit 5.2.1.4. 

 

På fiskeriområdet sker den interne koordinering via den ovennævnte ”Kontrolplangruppe”, via den 

fælles døgnrapport, via fællesmails til de decentrale enheder samt instrukser. 

 

Kvalitetssikring 

Inden for de enkelte kontrolområder er der en procedure for kvalitetssikring af kontrollen.  

5.2.1.4 Kontrol med planlagte foranstaltninger 

 

På jordbrugsområdetafholdes der ca. 10 gange årligt møde i Kontrolchefgruppen, som bl.a. har til 

formål at sikre en god og koordineret planlægning af kontrollen samt løbende følge op på dens 

gennemførelse. Mødedeltagere sikrer repræsentation fra hele organisationen, da både 

kontroldirektøren, enhedschefer fra kontrolområdet, afdelingslederne fra de lokale afdelinger deltager. 

På møderne drøftes status for kontrolplanlægningen og gennemførelsen af kontrollen i relation til 

tidsfrister og ressourceforbrug. Endvidere drøftes erfaringer på fagspecifikke ordninger i det omfang, 

der er behov for at foretage justeringer i kontrollen, således at man sikrer, at kontrollen gennemføres 

med en høj kvalitet samt effektivt og ensartet i hele landet. 

 

De decentrale afdelinger er ansvarlige for at foretage løbende tilbagemelding til de faglige enheder, til 

Fysisk Jordbrugskontrol, hvis de overordnede prioriteringer af kontrollen ikke er hensigtsmæssige, 

eller hvis der opstår nye problemstillinger. 

 

Herudover mødes cheferne fra kontrolenhederne samt lederne fra lokaleafdelingerne på tværs af 

jordbrug i Kontrolchefsgruppen, hvor også kontrolplanlægningen og emner af mere principiel karakter 

behandles.  

5.2.2 Kontrol med den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fysisk Jordbrugskontrol, er ansvarlig for gennemførelse af al kontrol 

med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Det vil sige  kontrollen i primærproduktionen 

(Landbrug, gartnerier, frugtplantager, planteskoler, skovbrug, frilandsgrøntsager m.v.), samt kontrol 

med overholdelse af pesticidreglerne på golfbaner, offentlige arealer og maskinstationer og i andre 

brancher, der måtte blive udvalgt til kontrol i de enkelte år.   

 

Pesticidkontrollen gennemføres i henhold til national lovgivning og EU-lovgivning. Miljøstyrelsen er 

regelansvarlig myndighed for reglerne på pesticidområdet.  

 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er kontrolmyndighed bl.a. i forhold til kontrollen med opfyldelse af 

følgende krav: 

 Anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler, herunder anvendelse af midler som er 

godkendt i  Danmark, anvendelse på godkendt afgrøde, anvendelse i korrekt dosering og 

endelig om antallet af maksimal tilladte antal behandlinger er overholdt. 
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 Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal.  

 Minimumskrav om besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 

 Minimumskrav om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler 

 Minimumskrav om udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 

 Minimumskrav om anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af 

plantebeskyttelsesmidler 

 Minimumskrav om placering af påfyldnings – og vaskeplads 

 Kontrol af, om der opbevares midler miljø- og sundhedsmæssigt uforsvarligt 

 Om midler er i original emballage, herunder også dunke uden etiket 

 Om giftige og meget giftige midler er opbevaret særskilt og under lås og som tydeligt er 

afmærket med advarselstavle
22

 

 Om midler, der er mærket med sikkerhedssætningen P405 på etiketten, er under lås. 

 Om der er udpeget en ansvarlig person for opbevaringen, hvis mere end fem personer har 

adgang til giftige og meget giftige midler (over 125 ml) 

 Om der er efterladt tilberedt sprøjtevæske uden opsyn 

 Besiddelse af ulovlige danske og udenlandske plantebeskyttelsesmidler 

 Om plantebeskyttelsesmidler er anvendt efter anvisningen på etiketten  

 Udstyr til påfyldning af plantebeskyttelsesmidler (præparatfyldeudstyr, spuledyser og 

skyllevandstank) 

 Tapsted, hvor sprøjten påfyldes (indretninger der forhindrer tilbageløb og overløb) 

 Er vaskepladsen med tæt befæstet bund 

 Udstyr til udvendig vask af sprøjten 

 Sprøjtejournal 

 Overholdes afstandskrav og er der dokumentation for reduktion i afstandskrav ved brug af 

særlige dyser  

 Alt pesticidudbringningsudstyr, der anvendes erhvervsmæssigt, skal være synet (hvis 

synsmærket ikke sidder på sprøjten kontrolleres synsrapport) (sprøjter med en tank på under 

25 liter er undtaget krav om syn herunder ryg- og håndholdte sprøjter, lige som bejdseudstyr er 

undtaget) 

 Pesticidsprøjter skal løbende være vedligeholdt 

 Sprøjteførers autorisation (MAB) eller tro- og loveerklæring inkl. uddannelsesbevis, herunder 

sprøjtebevis, sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat, opfølgningskursus og evt. bevis 

for muldvarpe- mosegriskursus 

 

 

Kontrollen udføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen lokale kontrolafdelinger. Kontrollerne udføres 

som uanmeldte stikprøvekontroller, der udvælges dels tilfældigt og dels efter en risikovurdering. 

Risikovurderingen foretages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, enhed for Data og Analyser. 

Kontrollen er dialogbaseret og tager afsæt i Kodeks for det gode kontrolbesøg, hvilket overordnet 

                                                 
22 Kravet om advarselstavle gælder ikke for jordbrugere jf., bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 28, stk. 2 og 3. 
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betyder, at kontrollørerne skal udføre kontrollen jf. gældende kontrolinstruks, med fokus på 

vejledning af nuværende og kommende regler.   

 

Fysisk Jordbrugskontrol har etableret samarbejde med andre myndigheder indenfor foder og 

fødevareområdet for at nedsætte risikoen for pesticidrester over tilladte grænseværdier i foder og 

fødevarer, jf. samarbejdsaftale mellem Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

  

Supervision og kvalitetssikring af den fysiske kontrol og den efterfølgende sagsbehandling fortages i 

Fysisk Jordbrugskontrol. 

  

Sagsopfølgning og sanktionering foretages af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.  

 

5.2.3 Plantesundhedskontrol og -overvågning 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen område for EU & Landbrug, Enheden for Planter, rummer Danmarks 

plantesundhedsmyndighed (NPPO). 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører selv al den officielle plantesundhedskontrol. Kun en lille del af 

læggekartoffelkontrollen (kvalitet af præbasis læggekartofler, markkontrollen) er delegeret til SEGES.  

 

Et permanent rådgivende udvalg (“Udvalget for Planter og Plantesundhed”) med deltagelse af 

forskere, rådgivere og brancheorganisationer udgør et værdifuldt kommunikationsforum, som støtter 

myndigheden i sine bestræbelser på at sikre plantesundheden. Den derudover løbende kontakt mellem 

erhverv, rådgivning, forskning og myndighed sikrer, at vigtig viden og observationer om 

planteskadegørere m.v. deles. 

 

Plantesundhedsopgaverne er opdelt i 4 instanser nemlig i Team Plantesundhed og Team Plantetilsyn  i 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Enhed for Planter, og i   styrelsens regionale kontrolafdelinger. 

Diagnostik og analyser af planteprøver foregår i Fødevarestyrelsens Plantediagnostiske laboratorium. 

 

Medarbejderne i Enheden for Planter, som består af et team for Plantesundhed og et team for 

Plantetilsyn, har i forhold til plantetilsynet, plantesundhedskontrollen og overvågningen for 

planteskadegørere følgende ansvarsområder: 

 

1. Koordinering af indsatsen og opfølgning på kontrollen. (Plantetilsyn) 

2. Kontakt og samarbejde med andre landes plantesundhedsmyndigheder og internationale  

organisationer. (Plantesundhed) 

3. Udarbejdelse af national lovgivning indenfor plantesundhed, samt løbende ministerbetjening. 

(Plantesundhed) 

4. Beredskab og udbrudshåndtering samt planlægning af overvågningen 

(Plantesundhed/Plantetilsyn) 

5. Instruktion af kontrolarbejdet. (Plantetilsyn) 

6. Vejledning af kunderne (Plantetilsyn) 

7. Bidrag til sikring af kompetenceudviklingen af kontrollører. (Plantetilsyn) 

 

Kontrolafdelingerne har følgende ansvarsområder: 

 

1. Planlægning og gennemførelse af kontrolopgaver  



  

  

 66 

2. Indberetning af kontrolresultater til Enheden for Planter 

3. Uddannelse af kontrollører i generelle forhold vedrørende kontrolopgaver 

 

Fødevarestyrelsens diagnoselaboratorium har følgende ansvarsområder i forhold til 

plantesundhedsområdet:  

 

1. Sikre løbende drift og levering af de laboratoriebehov Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har. 

2. Taksonomisk identificering af organismer fundet i prøver indsendt af Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens kontrollører  

3. Uddannelse af kontrollører i identifikation af skadegørere og symptomer på disse i marken 

4. Internationalt samarbejde om udvikling af analysemetoder for planteskadegørere 

5. Vedligeholdelse af akkreditering for udvalgte analysemetoder 

 

 

Prioritering af plantesundhedskontrollen og fordeling af ressourcer 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har følgende prioritering af opgaver vedrørende plantesundhed: 

1. Sikring af at nye skadelige planteskadegørere ikke indføres og etableres i Danmark 

2. Sikring af, at den danske produktion og markedsføring af planter og planteprodukter opfylder 

EU’s plantesundhedsmæssige krav. 

3. Sikre at planteskadegørere ikke introduceres til EU gennem danske indførselssteder til EU.  

4. Sikre en tilstrækkelig overvågning på naturarealer, i landbrug, skovbrug og gartneri for 

tilstedeværelse af planteskadegørere omfattet af lovgivningen samt potentielle nye farlige 

planteskadegørere, som basis for officielle oplysninger om tilstedeværelse og evt. spredning af 

planteskadegørere omfattet af lovgivningen.  

5. Støtte dansk eksport af planter og planteprodukter gennem et omfattende kontrolprogram, som 

har til formål at sikre en høj plantesundhedsmæssig kvalitet af planter og planteprodukter fra 

Danmark. 

 

Strukturen for det nationale overvågningsprogram 

Identifikation af umiddelbare trusler 

Karantæneskadegørere spredes oftest med produkter. Derudover kan organismer spredes ad naturlig 

vej, fremskyndet af evt. kommende klimaændringer. Oplysninger fra EU og/eller EPPO giver, 

sammen med de nationale netværk og egne observationer, plantesundhedsmyndigheden oplysninger 

om de planteskadegørere, som kan dukke op i Danmark. Disse informationer bruges i planlægningen 

af overvågningen.  

 

Etablering af et nationalt overvågningsprogram  

Det danske overvågningsprogram gennemføres inden for rammen af de EU 

medfinansieringsberettigede overvågningprogrammer. Overvågningsprogrammer for en række 

planteskadegørere er krævet i EU’s medlemsstater efter fælles beslutning om ”emergency measures”. 

Særlige nationale overvågningsprogrammer kan være krævet af EU eller kan være begrundede i 

umiddelbar risiko for spredning på dansk territorium.  

Kommunikation med andre lande om resultaterne af overvågningen 

Alle resultaterne af overvågninger i medfør af EU regler afrapporteres til Europakommissionenog 

bliver dermed tilgængelige for andre EU medlemsstater.  

 

Strukturen for den nationale plantesundhedskontrol hos registrerede virksomheder 
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Varer, der er omfattet af de plantesundhedsmæssige bestemmelser, kontrolleres ved import ind i EU i 

henhold til reglerne i EU plantesundhedsdirektivet. 

 

Der udføres regelmæssig plantesundhedsmæssig kontrol af produktionen af planter til plantning, 

herunder læggekartofler. Alle planteproducenter er registrerede hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og 

kontrolleres med jævne mellemrum for at sikre, at der ikke forekommer karantæneskadegørere. Denne 

kontrol foregår hos alle registrerede producenter i vækstperioden på produktionsstedet.  

 

Derudover udføres kontrol under omsætningen af planter og planteprodukter. Alle planter, der 

transporteres eller handles (bortset fra prydplanter til den endelige forbruger), skal være ”praktisk 

taget fri” for planteskadegørere, som ville nedsætte produktets kvalitet. Kontrol gennemføres hos 

grossister, som sælger frugt- og grøntsagsplanter såvel som hos leverandører af alle andre typer 

planteformeringsmateriale. 

 

Som en del af plantesundhedsmyndighedens opgaver er der fokus på håndtering af de ikke 

hjemmehørende invasive arter, som samtidigt kan karakteriseres som karantæneskadegørere. EU & 

Landbrug, Planter forestår reguleringen af disse organismer i medfør af ”Lov om planteskadegørere” 

og samarbejder derudover med de øvrige styrelser om politik- og regeludviklingen på området.  Den 

nationale lovgivning for ikke hjemmehørende invasive planter, som ikke er kategoriseret som 

karantæneskadegørere, håndteres i Miljøstyrelsen. Bjørnekloen reguleres dog i medfør af Lov om drift 

af landbrugsjorde som er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansvarsområde.  

 

5.2.4 Økologikontrol i primærsektoren 

Kontrollen med økologiske primærproducenter og forsyningsvirksomheder gennemføres i henhold til  

EUs økologiforordning
23

, den danske økologilov
24

 samt den danske bekendtgørelse om økologisk 

jordbrugsproduktion m.v.
25

. De danske regelsæt fastlægger bestemmelser, der implementerer den 

kontrolordning, der er foreskrevet i EU’s økologiforordning, og supplerer økologiforordningen, hvor 

der er mulighed for strengere nationale regler, eller hvor en nærmere fortolkning af forordningen er 

nødvendig. 

 

Kontrol af primærbedrifter  

“Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (bedrifter)” beskriver reglerne for primærbedrifter 

samt vejleder om den praksis, der gælder i henhold til ovennævnte retsforskrifter.  

 

Kontrollen udføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens decentrale afdelinger. Kontrollen foregår som 

fysiske kontroller og regnskabskontroller, idet der ikke gøres brug af egenkontrol.  

 

Alle jordbrugsbedrifter og forsyningsvirksomheder, der har ansøgt om at blive økologiautoriserede, 

modtager et kontrolbesøg forud for autorisation.  

 

Som hovedregel modtager autoriserede bedrifter og virksomheder ét årligt kontrolbesøg jf. 

kontrolinstrukserne. 

                                                 
23 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91. 
24 Lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009 af økologiloven. 
25 Bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 

http://intranettet/Foedevarestyrelsen/Faglig_information/OEkologi/OEkologikontrol_I/okologiforordningen.htm
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20060076129-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20040024405-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20040024405-REGL
http://www.pdir.dk/Default.aspx?ID=2137
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Udover den årlige kontrol foretages en række uanmeldte stikprøvekontroller, svarende til minimum 

10% af de autoriserede bedrifter. De bedrifter, der er underlagt stikprøvekontrol, udvælges dels 

tilfældigt og dels efter en risikovurdering bl.a. på baggrund af deres tidligere overtrædelser, 

produktionstype og størrelse. 

 

Kontrol af økologireglerne for foder og såsæd 

Kontrollen af økologireglerne for foder og såsæd varetages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Fødevarestyrelsen varetager økologikontrol af fødevareindustriens vegetabilske bi-/restprodukter til 

foder samt foder til kæledyr. 

 

”Vejledning om økologi til landbrugets forsyningsvirksomheder m.v.” beskriver reglerne for 

forsyningsvirksomheder og vejleder om den praksis, der gælder i henhold til ovennævnte 

retsforskrifter.  

 

Kontrollen udføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens decentrale afdelinger jf. følgende 

kontrolinstrukser: ”Instruks for økologisk jordbrugsproduktion” og ”Instruks for økologiske 

Virksomheder”. Kontrollen foregår som fysisk kontrol, regnskabskontrol og kontrol med 

virksomhedernes egenkontrolprogram. Foderstofvirksomhederne skal derudover have et 

kvalitetssikringssystem, der følger retningslinjer fastlagt i forordning (EF) nr. 889/2008
26

.  

 

Ved import af økologiske produkter foretager Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Enhed for 

Administrativ Jordbrugskontrol endvidere en administrativ kontrol af det konkrete vareparti. 

Kontrolresultatet publiceres på Traces, der er EU Kommissionens system til håndtering af importer fra 

tredjelande. Toldmyndighederne bruger oplysningerne til at vurdere , hvorvidt partiet kan frigives til 

anvendelse, eller salg, som økologisk vareparti inden for EU.  

 

Endelig udtages der prøver af importerede økologiske fodermidler som blandt andet soja-, majs-, raps, 

byg, hvede og rug samt fra danske foderblandinger til analyse af GMO- og pesticidindhold i 

økologiske foderstoffer.  

 

Som hovedregel modtager autoriserede virksomheder ét årligt kontrolbesøg. Udover den årlige kontrol 

foretages en række uanmeldte stikprøvekontroller. De virksomheder, der er underlagt 

stikprøvekontroller, udvælges dels tilfældigt og dels efter en risikovurdering.  

 

Sanktionering og indberetning 

Sagsopfølgning og sanktionering foretages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Enhed for 

Administrativ Jordbrugskontrol. Sanktioneringen foretages i overensstemmelse med Rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007
27

, jf. økologiloven
28

, som fastsætter gennemførelsesbestemmelser på området. 

 

                                                 
26 Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, 

artikel 26. 
27 Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, artikel 30, stk. 1 
28 Lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 af økologiloven. 

http://1.naturerhverv.fvm.dk/vejledning_om_oekologi_til_landbrugets_forsyningsvirksomheder_mv.aspx?ID=11880
http://lbst.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-jordbrug/kontrolinstrukser/#c6150
http://lbst.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-jordbrug/kontrolinstrukser/#c6150
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20110410:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186163
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I visse tilfælde har Landbrugs- og Fiskeristyrelsens sanktionering betydning for andre regelsæt, f.eks. 

i forhold til salg af de forarbejdede fødevarer som er økologiske. I disse tilfælde har Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen pligt til at videregive denne information til de relevante myndigheder (primært 

Fødevarestyrelsen).  

 

For at sikre at den fysiske kontrol kan udføres mest korrekt og effektivt, er alle økologiautoriserede 

bedrifter og forsyningsvirksomheder forpligtet til at indgive en årlig indberetning af deres produktion. 

Forpligtelsen til indberetning ligger ud over oplysningspligten, der er fastsat i 

Kommissionsforordningens afsnit IV
29

. 
 

5.2.5 Hygiejnekontrol af fisk til og med første handelsled 

Hygiejnekontrollen udføres på vegne af Fødevarestyrelsen og hovedsigtet er fødevaresikkerhed og 

fødevarekvalitet. Ved en hygiejnekontrol kontrolleres, om fiskevarerne håndteres korrekt, og om 

hygiejne og temperaturkravene overholdes. 

 

Tilrettelæggelse af hygiejnekontrollen indgår i  Landbrugs- og Fiskeristyrelsens samlede 

fiskerikontrol. Hygiejnekontrollen udføres som udgangspunkt på fartøjer eller ved landing samtidig 

med eller i forlængelse af fiskerikontrol (herunder kvotekontrol), og omfatter også kontrol med fisk på 

virksomheder i land. Det er virksomheder, hvor der opbevares og håndteres fisk, herunder kølerum, 

samlecentraler og fiskesorteringsvirksomheder, fiskeauktioner og førstehåndsopkøbere (private 

fiskevirksomheder).  

 

Den samlede fiskerikontrol bliver tilrettelagt med udgangspunkt i en vurdering af truslerne mod et 

bæredygtigt fiskeri, herunder primært overholdelse af landingspligten, kvoter samt tekniske regler 

(regler for lovlige redskaber, lukke områder osv.). De overordnede kontrolaktiviteter fordeles i forhold 

til arter, farvande og perioder (sæsoner for de forskellige fiskerier), idet kontrollen overvejende 

dirigeres mod de mest følsomme arter i de mest relevante farvande (dvs. farvande, hvor de givne 

bestande er under mest pres, og der samtidig er stor fiskeriaktivitet). I risikovurderingen tages hensyn 

til strukturelle forhold (flådens størrelse og fiskerikapacitet), konjunkturforhold (priser og kvoter) 

samt individuelle forhold (fartøjets historiske fiskeri, der viser det enkelte fartøjs typiske 

fiskerimønster, m.v.). 

 

Når hygiejnekontrollen udføres som del af den samlede fiskerikontrol til søs og ved landinger, sker det 

på fartøjer, der i den givne periode udfører fiskerier indenfor risikoområderne. Vurderingen af risiko 

ud fra et hygiejnesynspunkt kan dog være anderledes end den rent fiskerimæssige vurdering, og der 

udvælges også fartøjer, hvor styrelsen tidligere har registreret problemer med at leve op til 

hygiejnereglerne. 

 

Der foretages en særlig kontrol med udøvelsen af fiskeri af toskallede bløddyr, hvor 

kontrolaktiviteten, udover landingskontrol og kontrol hos førstehåndopkøberen, hovedsagelig retter 

sig mod produktionsområderne, herunder, at der som nævnt ovenfor ikke fiskes i lukkede områder. 

Fiskeriet er pålagt en række ekstra forpligtigelser og vilkår, blandt andet i form af indsatsmeldinger. 

 

                                                 
29 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.  
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Udvælgelse og prioritering af kontrolobjekter for hygiejnekontrol 

 

Generelt 

Da hygiejnekontrollen primært sker samtidig med fiskerikontrollen, er udvælgelsen af kontrolobjekter 

underlagt de samme præmisser som tilrettelæggelse af fiskerikontrollen  

 

Fiskerikontrollen tilrettelægges på baggrund af fiskebestandene, kvoter og geografiske forhold samt 

fiskerimønstret hen over året. Da erhvervet generelt er præget af uforudsigelighed, tilrettelæggelse 

kontrollen ud fra nogle overordnede principper med løbende mulighed for justeringer i forhold til 

årstid, kvoter mv.  

 

Udvælgelsen af hvilke fartøjer eller landinger der bliver kontrolleret indenfor en udvalgt type fiskeri, 

sker baseret på kriterier så som modtagne forudanmeldelser af landinger og kendskab eller mistanke 

om særligt kontrolbehov på konkrete fartøjer eller landinger. Denne kontrol omfatter også 

håndteringen af fisken frem til første salg, dvs. også i samlecentraler og auktionshuse.  

 

Fartøjer 

Fiskefartøjer adskiller sig – også kontrolmæssigt - fra virksomheder i land, idet fartøjerne 

(kontrolobjekt) flytter sig rundt under udøvelse af fiskeriet. Afhængigt af det enkelte fartøjs 

fiskerimønster er der stor forskel på, hvor mange landinger et fartøj har årligt. Landingerne foretages 

typisk i fartøjets basishavn, men afhængig af fangstpladsens beliggenhed kan landingen naturligvis 

også foretages i en havn beliggende tættere på fangstpladserne. Som udgangspunkt kan landingen 

foretages døgnet rundt i alle ugens 7 dage døgnet rundt. Kun i ganske få fiskerier er der krav om at 

landingen kun må finde sted i bestemte perioder. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen registrerer de danske fartøjer, der får tilladelse til at drive 

erhvervsmæssigt fiskeri
30

. I alt er der i Danmark registreret tæt på 2.800 fiskefartøjer, som lander 

deres fangster i såvel danske som udenlandske havne. 

 

I danske havne lander foruden førnævnte danske fartøjer også EU-fartøjer og tredjelandsfartøjer. 

Landinger fra danske fartøjer udgør den største andel af de samlede landede mængder i Danmark. 

 

Tidspunkt for landing og dermed mulighed for kontrol 

Landingerne foretages på knap 300 forskellige danske landingspladser for fisk til konsum. 

Størstedelen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fiskerikontrol foretages ved landing. Der er ikke et 

generelt krav om forudanmeldelse af landinger. Dog er der gennem de senere år i en række fiskerier 

indført krav om, at der for visse arter og størrelser af landinger skal ske forudanmeldelse til 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er således ikke i alle tilfælde på forhånd bekendt med, hvilke 

konsumfartøjer, der anløber hvilken havn for at lande fisk, eller hvornår. 

 

Kontrolrapporter 

                                                 
30  Krav i henhold til fiskeriloven. 



  

  

 71 

Ved enhver kontrolforretning over for en fysisk person udfærdiges en besøgsrapport. Data fra denne 

tastes og indgår i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fiskerisystem, hvorfra der kan trækkes forskellige 

statistiske oplysninger.  

 

Prioritering ved udførelse af hygiejnekontrol 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen hygiejnekontrol af fisk foretages samtidig med at der udføres kontrol 

af at de fiskeriregler, der hører til i DG MARE, overholdes (herunder kvoteregler og redskabsregler). 

 

Der er visse risikoelementer, der er generelle for alle fiskerier samt opbevaring og transport af fisk, og 

andre der er mere artsspecifikke (f.eks. giftige fisk og toskallede bløddyr). Det vigtigste er at påse, om 

fisk og fiskerivarer er egnede til menneskeligt konsum. Dette vurderes primært på grundlag af 

organoleptiske undersøgelser (stikprøvekontrol) af varen.  

 

Desuden vurderes de generelle opbevaringsforhold (generel hygiejnestandard for materiel og 

tilstrækkelig køling af fisken). Der foretages ligeledes stikprøvekontrol vedrørende synlige parasitter 

og kontrol for at sikre, at giftige fiskevarer ikke markedsføres.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører ligeledes kontrol med, at fiskeri eller høst ikke foregår i 

områder, der er lukkede på grund af miljøforureninger, f.eks. med toskallede bløddyr (på grund af 

algetoksiner) eller sild og laks (på grund af dioxin i den østlige Østersø). 

 

Der føres endelig kontrol med, at den foreskrevne dokumentation for sporbarhed foreligger 

(registreringsdokument ved toskallede bløddyr, havsnegle m.m.).  

 

Opfølgning på den planlagte kontrol 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens prioritering af opgaver sker i henhold til styrelsens kontrolplan. Der 

afholdes månedlige kontrolmøder, hvor centrale og lokale ledelsesrepræsentanter følger op på 

kontrollen og ser på, hvorvidt der er behov for en omprioritering af ressourcerne eller ej. 

 

6. Koordinering af kontrolaktiviteterne på tværs af 
kontrolsystemerne og mellem de kompetente myndigheder  

 

De kompetente myndigheder og kommunikationen imellem dem er nævnt i afsnit 4.1. I tabel 6.1 

findes en oversigt over de områder, hvor der foretages koordinering mellem myndighederne inden for 

kontrolforordningens område. Samarbejdet er også beskrevet under de enkelte kontrolområder.  

  

For at sikre en ensartet og hensigtsmæssig kontrol er det vigtigt, at der foregår en god koordinering 

mellem myndighederne. Der afholdes derfor ofte møder, og der er i flere tilfælde skriftlige 

samarbejdsaftaler myndighederne imellem. Der samarbejdes også ved udarbejdelse af vejledninger på 

beslægtede eller sammenhængende områder. Typisk vil den myndighed, som fx forhandler EU-

reglerne have større erfaring og viden på området. Samarbejde ved udarbejdelse af vejledninger m.v. 

er særlig vigtig ved overførsel af kontrolopgaver mellem myndigheder. 

 

Koordinering mellem Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører størstedelen af kontrollen med 

fødevarer, foder, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed. Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og 
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Fiskeristyrelsen har fået tildelt ansvaret for de enkelte kontrolområder via en 

delegationsbekendtgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Ansvaret for kontrollen med mange områder eller delområder, fx hygiejne, dyresundhed, zoonoser og 

økologi, er typisk uddelegeret til den myndighed, der har ansvaret for at kontrollere hovedaktiviteten 

på virksomheden. Dermed sikres det, at flere myndigheder ikke fører kontrol med den samme 

virksomhed om beslægtede emner. I andre tilfælde foretages kontrolbesøg med deltagelse fra begge 

styrelser. 

 

Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har indgået en  overordnet samarbejdsaftale. Der 

er undersamarbejdsaftaler på mange områder. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen 

holder jævnligt møder og har anden kontakt efter behov både på ledelsesniveau og mellem de faglige 

kontorer og enheder samt kontrolenhederne. Der er et systematiseret samarbejde om bl.a. 

regeludarbejdelse, instruktion, kontrolbesøg og sagsbehandling.  
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Tabel 6.1 Koordinering mellem myndigheder  

Kontrolområde 
Involverede 

myndigheder 
Koordinering af kontrolområdet 

Formalisering af  

koordineringen 

Den flerårige  

Nationale kontrolplan 

Primært FVST og 

LFST, men også  

SKAT, Sundheds-

styrelsen, Miljø-

styrelsen og Politiet 

 

Der afholdes møder mellem FVST og LFST i forbindelse med 

revideringen af den flerårige kontrolplan. Der koordineres med de 

andre relevante myndigheder skriftligt og eventuelt ved møder. 

 

Årsrapport  Primært FVST og 

LFST,  men også  

SKAT, Sundheds-

styrelsen, Miljø-

styrelsen og Politiet 

 

Der koordineres mellem myndighederne skriftligt og eventuelt ved 

møder. 

 

Kontrol med plante-

sundhed 

LFST  

FVST 

(laboratorieydelser) 

Aarhus Universitet 

(AU) 

Københavns 

Universitet (KU) 

AU og KU er i medfør af generel aftale med MFVM om 

myndighedsberedskab for MFVM´s institutioner forpligtet til at 

støtte LFST myndighedsberedskab med  forskningsbaseret viden på 

en række områder, herunder bl.a. om risikovurderinger (PRA) og 

viden om planteskadegørere.  

 

 

Foder og 

fødevarehygiejne på 

primærbedrifter  

FVST og LFST 

 

LFST varetager kontrollen med fødevarehygiejnereglerne på 

landbrug samt hos primærproducenter, som pakker uforarbejdet 

frisk frugt og grønt. 

 

FVST kontrollerer øvrige steder og har det overordnede ansvar for 

reglerne og træffer afgørelser hvis der er eller har været mistanke 

om overtrædelser i forbindelse med kontrolbesøg udført af 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Bekendtgørelse om 

Fødevarestyrelsens opgaver og 

beføjelser og Bekendtgørelse om 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

opgaver og beføjelser  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
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Hygiejnekontrol vedr. 

fisk til og med første 

handelsled 

FVST og  LFST Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører: 

 Hygiejnemæssig kontrol med fiskefartøjer, og fartøjer, der 

høster levende toskallede bløddyr m.m. Kontrollen omfatter 

ikke fartøjer, der er autoriserede i henhold til fødevareloven, 

eller EU-retsakter på fødevareområdet (fx fabriksfartøjer).   

 Hygiejnemæssig kontrol med fysiske landingsforhold.  

 Kontrol med høst og landing af toskallede bløddyr. 

 Hygiejnemæssig kontrol med direkte landinger og kontrol til 

og med første omsætningsled af ferske fiskevarer og 

toskallede bløddyr. 

Fødevarestyrelsen har ansvaret for reglerne vedr. hygiejne. 

Bekendtgørelse om Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens opgaver og 

beføjelser 

 

 

Der er en samarbejdsaftale. 

Importkontrol af planter 

mm. 

LFST og SKAT  

 

SKAT sikrer, at forsendelser af kontrolpligtige produkter (produkter 

på risikolisten) ikke overgår til fri omsætning, før en given 

importkontrol er gennemført af LFST. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og 

SKAT har en samarbejdsaftale på 

området. Den seneste er fra juni 

2014. Samarbejdsaftalen 

indeholder en beskrivelse af 

ansvarsfordeling, 

ressourceallokering, vidensdeling 

nationalt og internationalt, 

datasikkerhed samt gensidig 

orientering ved pressedækning, 

revision m.m.  

 

Importkontrol med 

økologisk  foder, 

hjælpestoffer,  planter 

og såsæd 

 LFST og SKAT  LFST modtager ansøgning om import af eksempelvis 

foderprodukter fra 3. land, sagsbehandler og udsteder 

importtilladelse eller giver afslag. Når de økologiske 

produkter er på vej til Danmark, skal de anmeldes forud til 

LFST, hvor og hvornår de ankommer i Danmark. LFST 

verificerer importdokumenterne og import kontrolattesten og 

underretter SKAT via den nationale økologi import 

Samme som ovenover 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
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database, om produkterne må anvendes og omsættes som 

økologiske i EU. LFST udtager GMO prøver ved import af 

risikoprodukter fra risikolande.  

 

 Hvis produkterne skal anvendes til fødevareproduktion, 

orienteres FVST. LFST udfører ovennævnte opgaver for 

fødevarer, når det drejer sig om virksomheder, hvor LFST i 

henhold til gældende lovgivning og aftaler om kontroldeling 

med FVST udfører den samlede økologikontrol. Er der tale 

om sammensatte fødevarer høres FVST, inden 

importtilladelsen udstedes. 

 

 LFST udsteder eksportcertifikater for produkter fra 

primærbedrifter (typisk ved eksport til USA). LFSTudsteder 

også certifikater på engelsk for produkter, der skal sælges til 

andre EU medlemslande.  
 

Importkontrol 

fødevarer, foder og 

levende dyr 

FVST og SKAT  SKAT varetager de toldrelaterede opgaver ved import af 

produkter fra tredjelande, som FVST  i medfør af den 

gældende fødevarelovgivning m.v. skal kontrollere inden 

indførslen.  

 Levende dyr og animalske produkter skal anmeldes til FVST 

forud for import. Ikke animalsk fødevarer og foder skal 

ligeledes anmeldes til FVST forud for import, hvis 

produkterne er på en risikoliste udarbejdet af 

Fødevarestyrelsen. Listen omhandler p.t. produkter med 

særlige importrestriktioner, samt produkter omfattet af 

artikel 15.5 i kontrolforordningen.  

SKAT skal sikre, at disse produkter ikke frigives, før FVSTs 

kontrol er afsluttet. 

Fødevarestyrelsen og SKAT har 

en samarbejdsaftale på området 

fra januar 2015. 

Samarbejdsaftalen indeholder en 

beskrivelse af ansvarsfordeling, 

ressourceallokering, vidensdeling 

nationalt og internationalt, 

datasikkerhed, fælles statusmøder 

samt gensidig orientering ved 

pressedækning, revision m.m.  
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Kontrol af national og 

international transport 

(ATP) med 

temperaturregulerede 

biler 

FVST og Politiet  Politikredsene og fødevarekontrolenhederne koordinerer 

målrettede kontroller med transport af letfordærvelige 

fødevarer (national og international transport (ATP) med 

temperaturregulerede biler) 

 

Kontrol med 

lægemidler og 

kosttilskud 

FVST, LMST, 

Politiet, Skat 
 Der et løbende samarbejde mellem myndighederne i aktuelle 

sager bl.a. om grænsedragning 

 Orientering pr. mail bl.a. for at sikre at henvendelser om 

bivirkninger og rapid alerts samt anprisninger håndteres af 

den relevante myndighed.  

 Møder om planlægning og koordinering af fælles 

kontrolkampagner hos virksomheder, som forhandler både 

kosttilskud og lægemidler 

Der er en samarbejdsaftale 

mellem Fødevarestyrelsen og 

Lægemiddelstyrelsen af 31. 

oktober 2016 

Kontrol med visse 

stoffer, hvis indhold 

kan anvendes som 

lægemidler til dyr 

FVST og LMST  Lægemiddelstyrelsen er ressortmyndighed for kontrollen 

med ”visse stoffer”. 

 Fødevarestyrelsen bistår efter behov Lægemiddelstyrelsen 

ved kontrollen med virksomheders håndtering af visse 

stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som 

lægemidler til dyr. 

 Samarbejdet koordineres via mail eller møder, hvor de 

overordnede principper for kontrolarbejdet drøftes. 

Der er en samarbejdsaftale 

mellem Fødevarestyrelsen og 

Lægemiddelstyrelsen af 31. 

oktober 2016 

Kontrol med veterinære 

lægemidler 

FVST, LMST og 

SKAT 
 Fødevarestyrelsen,  Lægemiddelstyrelsen og SKAT har en 

task force for veterinære lægemidler 

 Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen skiftes til at 

indkalde og holde møder kvartalsvist, og eventuelt efter 

behov. Derudover er der løbende udveksling af information 

om forhold, der har betydning for deres respektive 

ressortområder i tilknytning til task forcen. 

 Formålet er bla. at styrke kontrollen for at afsløre ulovlig 

Der er en samarbejdsaftale 

mellem Fødevarestyrelsen og 

Lægemiddelstyrelsen af 31. 

oktober 2016 
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import af medicin til dyr. 

 Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen holder derudover  

halvårlige samarbejdsmøder med gensididg orientering og 

diskussion af emner i forbindelse med godkendelse af 

lægemidler til dyr samt anvendelse, ordinering og udlevering 

af lægemidlerne. 

Kontrol med 

foderlægemidler 

LMST og FVST  Fødevarestyrelsen registrerer/godkender fodervirksomheder 

efter Foderhygiejneforordningen, jf. foderbekendtgørelsen 

 Lægemiddelstyrelsen giver tilladelse til virksomheder med 

fremstilling/forhandling af foderlægemidler. 

 Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen skal samarbejde 

om kontrolindsatsen så der i tilrettelæggelsen heraf tages 

hensyn til at kontrollen ”hænger sammen” og er koordineret 

mellem de to myndigheder. 

 Samarbejde om håndtering af sager med analyseresultater 

for prøver udtaget i forbindelse med foderkontrollen om 

overslæb af foderlægemidler 

 Samarbejder ved anprisning af foder med 

lægemiddelvirkning. 

 Samarbejde: diskuterer grænsefladeprodukter, 

erfaringsudveksling om kontrolmetoder, analysemetoder, 

utilsigtet overslæb, oplysning om registrering osv. Gensidig 

udveksling af information. Der afholdes 2 årlige møder.    

Der er en samarbejdsaftale 

mellem Fødevarestyrelsen og 

Lægemiddelstyrelsen af 31. 

oktober 2016 

Pesticidkontrol FVST, LFST, MST  Sprøjteplankontrollens snit til foder- og 

fødevarehygiejneforordningerne  

 FVST har ansvaret for kontrollen med pesticidrester i 

fødevarer. Ved fund af ulovligheder indberettes 

overtrædelsen til LFST. LFST orienterer FVST i de tilfælde, 

hvor der i forbindelse med pesticidkontrollen opstår 

mistanke om, at der kan være risiko for forurening af de 

Der er en kontrolaftale: 

Kontrolaftale mellem   

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og 

Miljøstyrelsen om kontrol og 

håndhævelse af pesticider 

(plantebeskyttelsesmidler) fra juli 

2017. 
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producerede fødevarer. FVST kan efter vurdering bede 

LFST om at udtage prøver af det suspekte materiale. Der 

afholdes møder  ca. 2 gange årligt mellem LFST, MST og 

FVST.  

 Miljøstyrelsen (MST) sidder med ansvaret for udarbejdelse 

af regler på pesticidområdet. LFST har den del af kontrollen, 

der vedrører besiddelse, opbevaring og anvendelse af 

pesticider samt kontrol af sprøjtebeviser/certifikater og 

vaske- og påfyldningspladser. MST og NEST afholder 

koordinationsmøder ca. hver halve år i forbindelse med den 

enstrengede pesticidkontrol udover løbende kontakt 

angående afklaring af specifikke emner.  

 LFST kontrollerer for besiddelse af udenlandske midler og 

indberetter fund til MST, der kontrollerer for ulovlig import.  

 LFST tager endvidere prøver af korn til pesticidbestemmelse 

(godkendte pesticider) på primærbedrifter og i forbindelse 

med Rapid alert (der også dækker pesticider, hvis 

betingelserne er til stede (høje koncentrationer over 

grænseværdierne, fund i importeret foder, fund i foder der 

er eksporteret m.v.)). 

Økologikontrol LFST og FVST  Udgangspunktet for kontroldelingen er, at den myndighed, der i 

forvejen udfører kontrol på en virksomhed i henhold til den øvrige 

lovgivning, også udfører økologikontrollen. I punkterne herunder er 

primært beskrevet grænsedragningen mellem fødevarevirksomheder 

og primærproducenter.  

 LFST/FVST orienterer hinanden, når der konstateres 

forhold,  som kan have betydning for den anden styrelses 

kontrol. Eksempelvis orienterer LFST FVST, når LFST 

træffer en afgørelse hos en primærproducent, som LFST 

vurderer, at  FVST skal følge op på i de efterfølgende led. 

Fordelingen af kontrolopgaverne 

på snitfladerne, samt koordination 

og orientering mellem FVST og 

LFST er beskrevet i en række 

samarbejdsaftaler mellem de to 

myndigheder.Snitfladerne er 

fastlagt i samarbejdsaftaler. 

Herudover foregår løbende 

koordination og gensidig 

orientering i tilfælde af 
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FVST oplyses i dette tilfælde om normale/sandsynlige 

aftagere, sådan at opfølgningen kan ske målrettet. 

 Økologiforordningen: FVST og LFST deler ejerskabet af 

forordningen.  

 Krydskontrol af økologiske leverancer: FVST fremsender 

stikprøvevist krydskontroloplysninger til LFST, med henblik 

på, at LFST kan kontrollere, at primærbedrifternes 

salgsregistreringer vedr. økologiske råvarer er korrekt.  

overtrædelser.  

 

 

    

Dyrevelfærd under 

transport 

FVST og Politiet 

 

 

 

 

FVST og Trafik-, 

Bygge- og 

Boligstyrelsen 

Politiet udfører stikprøvevis og risikobaseret vejkontrol af dyr, 

transportmidler og ledsagedokumenter. Politiet og 

Veterinærrejseholdet koordinerer udpegningen af kontrolstedet 

til stikprøvekontrol og risikobaseret kontrol. 

 

Synshaller godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

godkender køretøjer til transport af dyr og udsteder 

godkendelsescertifikat. 

Fødevarestyrelsen indberetter køretøjer til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen når FVST ved kontrol har konstateret at køretøjet 

ikke lever op til reglerne. 
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7. Beredskabsplaner og gensidig bistand 
Fødevarestyrelsens samlede beredskab 

Fødevarestyrelsen har sektoransvaret for håndteringen af krisesituationer i forbindelse med dyre- eller 

fødevarebårne sygdomme, forekomst af foderstof- og fødevareforurening og andre risici for 

menneskers og dyrs sundhed relateret hertil.  

Med baggrund i kontrolforordningens (RFO 882/2004) kapitel II artikel 4, litra f (pr. 14/12-2019 

læses henvisningen som henvisning til art. 5, stk. 1, litra i, i forordning 2017/625) skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne sikre, at de har beredskabsplaner og er klar til at anvende planerne i 

krisesituationer. Ligeledes skal ministerierne jf. Beredskabslovens § 24 inden for deres område 

planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og 

katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. 

 

Fødevarestyrelsens generelle beredskabsplan dækker omårdet for tværgående krisestyring, både 

internt i styrelsen og i forhold til det nationale krisestyringssystemet, og sikrer således, at Danmark 

lever op til kravet i kontrolforordningen og Beredskabsloven. Der tages udgangspunkt i de 

definitioner, der er beskrevet som et instrument for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer:  

1. Beredskab: Ethvert tiltag, som iværksættes i forvejen/inden katatrofesituationen med 

henblik på at sikre effektiv og hurtig indsats. 

2. Hurtig indsats: Ethvert tiltag, som gennemføres i og efter katastrofesituationen for at 

imødegå de umiddelbare følger. 

Den generelle beredskabsplan beskriver, hvordan den tværgående koordination inden for 

Fødevarestyrelsen skal foregå, samt sætter rammen for overordnet national koordination af 

beredskabet med andre myndigheder. For alle relevante faglige områder foreligger der 

beredskabsplaner, som udfylder den faglige ramme for krisehåndtering i Fødevarestyrelsen. 

 

Fødevarestyrelsen deltager aktivt i det danske krisestyringssystem, som bygger på en generel og 

fleksibel kapacitet. Det betyder, at krisestyringssystemet kan anvendes ved alle former for større 

ulykker og katastrofer eller ved større planlagte begivenheder. Således anvendes systemet også i 

komplekse situationer, som fx kan være udbrud af Mund-og  Klovsyge i Danmark. Det overordnede 

mål er, at konsekvenserne af større ulykker og katastrofer begrænses mest muligt, så samfundet efter 

kort tid kan vende tilbage til en normalsituation. 

 

Fødevarestyrelsen indgår i krisestyringssystemet på nationalt niveau, gennem den Nationale Operative 

Stab (NOST), på regionalt niveau i de 12 regionale beredskabsstabe (LBS) samt i indsatsledelsen på et 

givent ulykkessted, fx med nedslagtning af en besætning i forbindelse med bekæmpelse af 

husdyrssygdomme. 

 

Fødevarestyrelsen indgår desuden i samarbejdet vedrørende kontraterrorisme under Politiets 

Efterretningstjeneste, i samarbejde med Center for Biosikring og Bioberedskab i forhold til 

husdyrspatogener, i den centrale udbrudsgruppe i forhold til opklaring af nationale eller alvorlige 

udbrud af vand- og fødevarebårne sygdomme og i samarbejde med States IT, Center for 

Cybersikkerhed i forhold til håndtering af cyberangreb. Ved grænseoverskridende kriser har 

Fødevarestyrelsen et tæt samarbejde, både bilateralt, på nordisk, samt Europæisk plan inden for 

veterinær- , foder- og fødevareberedskaberne. 

 

Fødevareberedskabsenheden 
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Fødevareberedskabsenheden har den særlige opgave at koordinere tværgående kriser i 

Fødevarestyrelsen. Dette gøres i tæt samarbejde med alle berørte enheder i Fødevarestyrelsen. I den 

konkrete håndtering af kriser bistår fagenheden Dyresundhed med en ud af tre mødeledere til den 

tværgående krisestab. 

 

 

Formålet med Fødevareberedskabsenhedens centrale placering ved håndtering af krisesituationer er at 

opnå en entydig ansvarsplacering, enkle kommandoveje samt en koordineret, effektiv og hurtig 

opgavevaretagelse. Dette gælder for både det nationale og det internationale aspekt. 

 

Fødevareberedskabsenheden varetager følgende hovedopgaver: 

 Styring og koordinering af indsatsen ved fødevare- og foderkriser og sygdomsudbrud, 

herunder koordinering af den regionale indsats og af informationen til borgerne. 

 Nationale og internationale opgaver i forbindelse med Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF), Administrative Assistance and Cooperation (AAC), European rapid alert system for 

dangerous products (RAPEX), International Food Safety Authorities Network (INFOSAN), 

herunder varetagelse af funktionen som nationalt kontaktpunkt for Danmark. 

 Udarbejdelse, ajourføring og videreudvikling af beredskabsplaner, operationelle vejledninger 

om fødevareberedskab, foderberedskab m.v.  

 Deltagelse i samarbejde med andre myndigheder på beredskabsområdet. 

 Koordination i forhold til det civile beredskab og terrorberedskabet. 

 Kompetenceopbygning i Fødevarestyrelsen bl.a. ved gennemførelse af mindre 

beredskabsøvelser om håndtering af fødevarekriser. 

 Ansvar for drift af vagttelefon uden for almindelig arbejdstid i form af Fødevarevagten. 

 

 

Det veterinære beredskab 

Det veterinære beredskab skal underbygge Fødevarestyrelsens vision om færre syge husdyr og derved 

også understøtte ministeriets vision om vækst. Succeskriteriet er, at der ikke forekommer alvorlige 

smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, og hvis husdyrsygdomme forekommer, at de bekæmpes 

hurtigt og effektivt. 

 

De generelle principper for det danske beredskab er følgende: 

 Forebyggelse af sygdomme. 

 Aktiv og passiv sygdomsovervågning. 

 Procedure for indberetning af mistanke om og udbrud af sygdomme. 

 Procedure for bekæmpelse af sygdomme. 

 Genetablering af besætninger efter sygdomsudbrud. 

 

Det er udarbejdet beredskabsplaner for alle betydningsfulde husdyrsygdomme, og de revideres 

løbende, samt i forbindelse med sygdomsudbrud og efter afholdelse af beredskabsøvelser. Der skal 

minimum afholdes 2 landsdækkende beredskabsøvelser i løbet af 5 år, men det tilstræbes, at der årligt 

afholdes øvelser. 

 

Rapid Alert System for Food and Feed  
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Det nationale kontaktpunkt for Rapid Alert System for Food and Feed har ansvaret for at modtage og 

videresende relevante oplysninger fra medlemsstaten til Kommissionen eller fra Kommissionen til de 

kompetente myndigheder i medlemsstaten.  

 

EU Kommissionen har udarbejdet instrukser for alle de nationale kontaktpunkter. Fødevarestyrelsen 

har i tillæg til EU instrukser en vejledning for Fødevarestyrelsens medarbejdere om arbejdet med 

Rapid Alert som er indarbejdet i ”Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, 

foder og fødevarekontaktmaterialer”. Ligeledes findes en instruks for Fødevareberedskabsenhedens 

medarbejdere om varetagelsen af kontaktpunktfunktionen.  

 

Separate beredskabsplaner på det veterinære område 

Det veterinære beredskab har udarbejdet beredskabsplaner for alle betydningsfulde husdyrsygdomme, 

og de revideres løbende, samt i forbindelse med sygdomsudbrud og efter afholdelse af 

beredskabsøvelser. Der skal minimum afholdes 2 landsdækkende beredskabsøvelser i løbet af 5 år, 

men det tilstræbes, at der årligt afholdes øvelser. 

 

Der udarbejdet specifikke operationelle beredskabsplaner for følgende sygdomme:  

 Newcastle disease 

 Aviær influenza  

 Mund- og klovesyge 

 Klassisk svinepest   

 Afrikansk svinepest   

 Bluetongue 

 Sygdomme hos aquakulturdyr  

 10 eksotiske sygdomme  (kvægpest, fåre- og gedepest, smitsomt blæreudslet hos svin, 

epizootisk hæmorrhagi hos hjorte, fåre- og gedekopper, vesiculær stomatitis, lumpy skin 

disease rift valley fever  samt afrikansk hestepest).  

 

Alle planerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under veterinært beredskab. 

DTU Veterinærinstituttet har et delansvar for det diagnostiske beredskab i krisesituationer med 

reference til Veterinærdirektøren. 

 

Beredskab ved påvisning af kemiske forureninger i fødevarer  

Fødevarestyrelsens Kemi Beredskabsplan er en delplan under ”Fødevarestyrelsens generelle 

Beredskabsplan” og har til formål at skabe overblik over, hvordan Fødevarestyrelsen og andre 

implicerede myndigheder skal håndtere akutte sager, hvor der er fundet kemiske 

stoffer/miljøforureninger/naturlige toksiner/pesticidrester/tilsætningsstoffer i forhøjede 

koncentrationer i fødevarer og foder. 

Håndteringen af fødevare- og foderforureninger eller overskridelser af maksimalgrænseværdier for fx 

pesticidrester kræver ofte en tværgående koordineret indsats af Fødevarestyrelsen. 

 

I forbindelse med fund af forhøjede koncentrationer af kemiske stoffer i foder eller fødevarer, vil det 

ofte være nødvendigt at inddrage andre myndigheder til at bistå med opklaring af sagen. 

Opgavefordeling indenfor Miljø- og Fødevareministeriet er i planen fordelt mellem 

Fødevarestyrelsen, Landbrug- og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og Miljøstyrelsen. Planen beskriver 

opgave og rollefordelingen. I tillæg hertil er der opgaver placeret hos samarbejdspartnere udenfor 

ministeriet, og her er DTU – Fødevareinstituttet og Aarhus Universitet – DCA opgaver beskrevet. 
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Biologisk  beredskab 

Fødevarestyrelsen har en samarbejdsaftale med Center for Biosikring og Bioberedskabs (CBB) i 

forhold til kontrol med og tilsyn af laboratorier og virksomheder, der håndtere dyrepatogene. Der 

gennemføres årligt et dialogmøde med CBB i forhold til erfaringsudveksling og koordination af det 

løbende tilsyn. 

 

Nukleart beredskab 

Beredskabsstyrelsen er ansvarlig for det overordnede nukleare beredskab. Som en del af det nukleare 

beredskab for sikring af fødevare- og foderforsyningen står Fødevarestyrelsen til rådighed for 

beredskabsledelsen med ekspertise i forbindelse med radioaktiv forurening samt opfølgende 

restriktioner og forholdsregler. 

 

Beredskab på plantesundhedsområdet 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er ansvarlig for den danske beredskabsplan.   

Hvis udbrud af en karantæneskadegører konstateres i Danmark, og Plantesundhedsgruppen i Enhed 

for Planter samtidig vurderer, at udbruddet ikke  vil  kunne håndteres tilstrækkeligt effektivt ved 

rutinemæssig kontrolindsats og sagsbehandling, aktiveres beredsskabsplanen.  

 

Enhedsledelsen udnævner straks efter aktiveringen af beredskabsplanen en indsatsleder for 

beredskabsindsatsen. Indsatsens aktiviteter er ordnet i processer: 

 

a) Feltundersøgelser 

Har til formål at undersøge og kortlægge udbruddets udstrækning og styrke. Viden herfra bruges 

løbende til risikoanalyse, bekæmpelse og som grundlag for sagsafgørelser. Involverede er 

medarbejdere fra LFST Enhed for Planter, LFST kontrollører og Fødevarestyrelsens 

diagnoselaboratorium. 

 

b) Risikoanalyse og prioritering 

Har til formål at vurdere den konkrete risiko ved udbruddet og producere anbefalinger om 

feltundersøgelsers og bekæmpelsesforanstaltningers styrke, metoder og prioriteringer. 

Involverede er LFST Plantesundhedsgruppen (ekspertise i skadegørebiologi og epidemiologi), 

eksperter fra AU eller andre forskningsinstitutioner. 

 

c) Erhvervs- og borgerinformation 

Har til formål at give korrekt, entydig, nøgtern og rettidig information til berørte avlere, borgere 

og erhvervsorganisationer. Der vil derfor kun anvendes én talsperson. Involverede er 

medarbejdere fra LFST Enhed for Planter og LFST-enheden Kunder & Kommunikation. 

 

d) Dialog med interessenter 

Har til formål at føre dialog med særligt relevante interessenter om udbruddet. Liste over 

interessenter vil blive udarbejdet, fx personer, virksomheder og organisationer med væsentlig 

interesse i udbruddets konsekvenser og håndtering. Der vil altid indledes dialog med LFST’s 

permanente, rådgivende ’Udvalg for Planter & Plantesundhed’. 

 

e) Sagsafgørelser og bekendtgørelser 

Har til formål at udstede påbud og forbud, som er nødvendige for bekæmpelsen af 

skadegørerpopulationen i form af sagsafgørelser til personer og virksomheder. Hvis der udstedes 

sagsafgørelser til mange personer/virksomheder eller for et stort geografisk område, kan det være 
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hensigtsmæssigt at udstede en bekendtgørelse, som generaliserer foranstaltningerne for det 

konkrete udbrud. Involverede er medarbejdere fra LFST Enheden for Planter.  

 

f) Fysisk bekæmpelse 

Har til formål at udrydde eller at inddæmme skadegørerpopulationen gennem fysisk bekæmpelse 

udført af eller rekvireret af LFST. De fleste udbrud bekæmpes fysisk af virksomheder og 

lodsejere, og processen ’Fysisk bekæmpelse’ gennemføres kun, når påbud/forbud ikke er 

hensigstmæssige eller tilstrækkelige. Involerede er LFST kontrollører samt medarbejdere fra 

LFST Enheden for Planter. 

 

g) Effektvurdring og afvikling 

Beredskabssituationen kan afvikles, når beredskabsansvarlig vurderer, at indsatsen har haft den 

ønskede effekt.  

 

I specielle udbrudstilfælde er der truffet samarbejdsaftale om muligheden for at rekvirere assistance 

fra Beredskabsstyrelsen, som kan assistere med fysiske udryddelsesaktioner fx ved at opsætte 

afspærring, fældning af træer, logistik mv. Der er indledt dialog med Naturstyrelsen om lignende 

assistance.  

 

 

Gensidig bistand på plantesundhedsområdet 

En varsling om en karantæneskadegører-trussel kommer oftest som en advarsel fra et andet land, 

enten via EU, EPPO eller fra en myndighed i et tredjeland. 

 

Tilsvarende hjælper den danske plantesundhedsmyndighed aktivt de øvrige myndigheder i EU og 

EPPO ved at rapportere alle fund af karantæneskadegørere, uanset om de er fundet i importen eller på 

produktionssteder, via det dertil indrettede notifikationssystem. 

 

Plantesundshedsmyndighederne i EU yder også gensidig support ved udbrud eller generelle 

skadegørerproblemstillinger ved gensidig vidensdeling og erfaringsudveksling. 

 

Notifikationer om verificerede fund af planteskadegørere omfattet af EU’s regler om import til EU, 

sendes til Kommissionen og til de øvrige EU-lande senest den anden arbejdsdag efter 

tilbageholdelsen, ligesom involverede tredjelande notificeres.  

 

 

8. Auditering af kontrolmyndighederne jf. art. 4 (6) i 882/2004 

8.1 Fødevarestyrelsen 

 

Fødevarestyrelsens auditenhed, Intern Audit udfører intern audit på de kontrolområder, hvor styrelsen 

er kompetent myndighed.  

 

Intern Audits auditsystem er bygget op om principperne uafhængighed, åbenhed og systematisk 

tilgang. Ved en intern audit undersøges om der er overensstemmelse mellem den gennemførte kontrol 

og det planlagte, om det planlagte er gennemført i praksis, og om det planlagte er egnet til at nå 
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målsætningerne.  Intern audit fokuserer på systemer og ikke på personer. Intern audit er baseret på 

stikprøver modsat den løbende ledelsesmæssige supervision. 

 

Direktionen fastlægger et risikobaseret flerårigt auditprogram. Programmet omfatter flere forskellige 

audits og indeholder en kort beskrivelse af baggrund og formål. Det treårige auditprogram 2017-2019 

kan ses på styrelsens hjemmeside intern audit og intranet. Programmet dækker alle kontrolsystemer, 

hvor Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed. Dette er beskrevet i det såkaldt auditunivers.   

 

Audituniverset omfatter de kontrolsystemer, hvor Fødevarestyrelsen gennemfører interne audits. 

Universet defineres med udgangspunkt i de sektorer og emner, hvor Fødevarestyrelsen er kompetent 

myndighed. Universet kan ses på styrelsens intranet. 

 

Intern Audit gennemfører audits i henhold til auditprogrammet omfattende både interviews, 

dokumentgennemgange og deltagelse i kontrolbesøg. Intern Audit rapporterer til direktionen, som er 

ansvarlig for, at der udarbejdes og implementeres relevante handleplaner.  

 

Hvert halve år indhenter Intern Audit status på handleplaner og vurderer deres egnethed. Status på  

handleplaner kan se på styrelsens intranet.  

 

Intern Audit udarbejder auditguide og procedurer for intern audits, og disse er tilgængelige på 

styrelsens intranet.    

 

 

8.2 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Intern Revision i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører opgaven med at organisere og gennemføre 
intern audit i styrelsen i henhold til kontrolforordningens artikel 4(6). Auditeringen sker i henhold til 
et 4-årigt auditprogram, der ajourføres hvert år. 
 
Følgende kontrolområder er dækket af auditprogrammet: 

 Økologikontrollen i primærleddet. 

 Pesticidkontrollen i primærleddet. 

 Andre typer af kontroller i primærproduktionen, herunder kontrollen med mærkning og 

registrering af dyr samt foder- og fødevarehygiejnekontrollen i besætninger. 

 

Når den nye kontrolforordning 2017/625 træder i kraft, vil Intern Revision tillige indarbejde 

plantesundhedskontrollen i auditprogrammet. 
 
Formålet med auditeringen er at sikre, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som kompetent myndighed 
overholder kontrolforordningen. Styrelsens interne revision gennemfører de interne audits, og 
styrelsen træffer som den kompetente myndighed passende foranstaltninger på baggrund af 
resultaterne af disse audit. 
 

Intern Revision afrapporterer resultaterne af den gennemførte audit til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

direktion og overvåger tillige hvert kvartal den opfølgning i form af korrigerende og forebyggende 

handlinger, som styrelsen som kompetent myndighed foretager på baggrund af de henstillinger, der 

stammer fra auditeringen. Dette er en integreret del af styrelsens faste system for opfølgning på 

henstillinger. 
 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Audit/Intern_Audits_auditprogram_2017_2019.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/kontrol_med%20_foedevarestyrelsen/Sider/forside.aspx
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9. Metoderne til at sikre opfyldelse af kriterierne i art 4 (2), 
herunder at sikre effektiv og hensigtsmæssig kontrol 

9.1 Fødevarestyrelsen  

Upartiskhed, kvalitet og ensartethed i kontrolarbejdet: 

 

Upartiskhed 

Fødevarestyrelsen holder kurser i forvaltnings- og offentlighedsloven. Desuden er korrekt 

myndighedsudøvelse en integreret del af de faglige kurser. 

 

Ensartethed, vejledninger 

Der er en generel kontrolvejledning, der indeholder Fødevarestyrelsens generelle retningslinier til de 

tilsynsførende samt korte beskrivelser af kontrollen på enkeltområder. Vejledningen ligger på 

hjemmesiden og opdateres løbende. 

 

Der er udarbejdet en række detaljerede vejledninger til forskellige emner og regler. De fleste af disse 

vejledninger er offentligt tilgængelige og ligger på styrelsens hjemmeside eller intranet. 

 

Kvalitet og ensartethed, efteruddannelse  

Kvalitet og ensartethed i kontrollen sikres også ved afholdelse af kurser, hvor der i videst muligt 

omfang sørges for, at der er deltagere fra alle kontrolenheder. Det tilstræbes, at der er plads til 

spørgsmål og videndeling. Mange af kurserne afholdes af medarbejdere fra Hovedkontoret. Endvidere 

afholdes roadshows, hvor samme hold undervisere tager rundt til alle kontrolenheder og holder samme 

oplæg med efterfølgende diskussioner.   

 

Kvalitet og ensartethed, ERFA-grupper 

Der afholdes ERFA-møder på mange forskellige områder for at give personalet mulighed for at dele 

viden og for at ensarte kontrollen. Der deltager efter behov repræsentanter fra hovedkontoret hold, 

dels for at svare på eventuelle spørgsmål, dels for at finde steder, hvor der er uenigheder, så der f.eks. 

kan komme en central afklaring. Dette gør også det centrale personale opmærksom på eventuelle 

forskelligheder i kontrolenhederne.  

 

Kvalitet og ensartethed, intern audit   

Fødevarestyrelsens auditenhed, udfører intern audit på de kontrolområder, hvor styrelsen er kompetent 

myndighed.  Et af formålene ved intern audit er blandt andet, at se om kontrollen gennemføres 

ensartet og på et altid højt kvalitetsniveau. 

 

 

Kvalitet og ensartethed, kvalitetssupervision  

Kvalitetssupervision af de tilsynsførende gennemføres i forbindelse med et kontrolbesøg. Den 

tilsynsførendes nærmeste chef deltager i et eller flere kontrolbesøg og bedømmer den tilsynsførendes 

kontrolarbejde ud fra nedskrevne retningslinjer samtidig med at der foregår faglig sparring og 

kompetenceudvikling. Hvert år kvalitetssuperviseres et antal svarende til 50 % af de tilsynsførende. 

 

Kvalitet og teamorganisering 

Fødevarestyrelsen arbejder med teamorganisering som den bærende organisationsform. Formålet er at 

opnå velfungerende og medledende team. Det sker via undervisning og konsultation til ledere og 
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medarbejdere. Målet er en øget opgavekvalitet og ensartethed både blandt kontrolpersonalet og i 

fagkontorerne. Det kan fx ske via uddannelse, teammøder og leantavler, hvor der videndeles, gives 

feedback og sparring på faglige udfordringer. 

 

At de ansatte er fri for interessekonflikter 

For ansætte i Fødevarestyrelsen gælder forvaltningslovens og straffelovens bestemmelser om 

offentligt ansattes rettigheder og pligter. Ledelsen har en forpligtelse til at reagere, hvis de ansatte 

udfører deres arbejde på en måde, der strider mod ansættelsen i Fødevarestyrelsen. 

 

Tilstrækkeligt antal medarbejdere  

Fødevarestyrelsen er en statslig institution, der dels får økonomiske midler til ansættelse af personale 

over de statslige bevillinger og dels efter aftaler med erhvervet inden for de brancher, hvor udgifter til 

kontrollen betales af virksomhederne. Den ressourceindsats, der forudsættes knyttet til 

Fødevarestyrelsens kontrolindsats, er normalt beskrevet i forbindelse med de politiske forlig, der er 

indgået på området, senest ved det 4-årige fødevareforlig af april 2015 mellem SR-regeringen, 

Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. 

 

De tilsynsførendes uddannelse og kvalifikationer 

Alle stillinger i Fødevarestyrelsen bliver som udgangspunkt slået op, så alle kan søge stillingerne. I 

forbindelse med stillingsopslag vurderer bl.a. chefen på området, hvilke kvalifikationer der kræves til 

den aktuelle stilling. Det er nogle få steder nævnt i lovgivningen, at en funktion skal varetages af en 

person med en specifik uddannelse. Der skal fx være dyrlæger til at udføre kontrol på slagterier. 

 

En ny tilsynsførende vil få sidemandsoplæring af en erfaren tilsynsførende inden udførelse af  

selvstændigt kontrolarbejde. 

 

Fødevarestyrelsens kompetencestrategi og –model er med til at sikre, at medarbejderne og 

Fødevarestyrelsen udvikler sig i den rigtige retning i forhold til de opgaver, som styrelsen skal løse nu 

og i fremtiden.  

Fødevarestyrelsens kompetenceudviklingsmodel er behovsorienteret. Kompetenceudvikling er et 

gensidigt ansvar mellem leder og medarbejder, som bl.a. indgår aftaler om kompetenceudvikling ved 

medarbejderudviklingssamtalerne. Aftalerne registreres i en handlingsplan i det digitale system 

GoDialog, og leder og medarbejder følger løbende op på handlingsplanen. 

Kompetenceudviklingsindsatsen skal ses i relation til medarbejderens opgavesammensætning.  

Ændring i opgaveporteføljen kan bevirke, at der skal ske et kompetenceløft. Inden der træffes 

beslutning om et kompetenceudviklingsforløb, forholder medarbejder og chef sig til, hvilken læring 

der skal ske, og hvad læringen skal bruges til. Der skal ligeledes laves aftaler om, hvordan udbyttet af 

kompetenceudviklingen deles med kollegaer, og hvordan de nye kompetencer skal indgå i den 

kommende opgaveløsning. 

 

Medarbejderne kan kompetenceudvikles på mange måder, fx  ved deltagelse i kurser, ved møder i fx 

erfagrupper og i enheden, to-på-tilsyn og ved kvalitetssupervision. 

 

Fødevarestyrelsen har et Learning Management System (LMS) ”CAMPUS”, der fungerer som et 

elektronisk kursuskatalog, hvor man, med chefens godkendelse, kan tilmelde sig såvel faglige kurser 

som kurser om fx projektarbejde og samarbejde eller personlig udvikling 

 

 



  

  

 88 

Der føres en database over gennemførte kurser med navn og indhold af kurset, varighed og antallet af 

deltagere. Den anvendte kursustid registreres i tidsregistreringssystemet TimeSag, og hver 

medarbejder har deres personlige kursuslog i Campus, der indeholder en liste over de kurser, 

medarbejderen har deltaget i  

Desuden har medarbejderne mulighed for at deltage i en række fødevare- og veterinærfaglige kurser 

på specialiseret niveau i EU-regi (Better Training for Safer Food). 

 

I de politiske Fødevare- ogVeterinærforlig er der afsat midler til indsatser, som skal give et 

kompetenceløft til større grupper medarbejdere samtidigt – det kan fx være om faglige emner eller 

professionel myndighedsudøvelse. 

 

Tilstrækkelige faciliteter og udstyr 

Bygningsmæssige faciliteter 

Fødevarestyrelsen har bygningsmæssige faciliteter til alle kontrolaktiviteterne og følger  

løbende med i udviklingen af behovet for faciliteter. Fødevarestyrelsen har indgået langvarige 

lejekontrakter vedrørende bygninger. 

 

Udstyr. 

De tilsynsførende  er udstyret med bærbare PC´ere og printere. Der sker en løbende udvikling af 

udstyret og IT værktøjerne i samarbejde mellem Kontrol & Data, fødevare- og veterinærafdelingerne 

og IT-afdelingen. 

 

Laboratorier 

Vedrørende laboratorier vurderes det, at der p.t. er tilstrækkeligt med laboratoriefaciliteter og udstyr. 

Der sker en løbende vurdering af faciliteter og udstyret i et samarbejde mellem laboratoriecheferne. 

 

Vedrørende laboratorieudstyr vurderes det, at der p.t. er tilstrækkeligt udstyr. Der sker en løbende 

vurdering af udstyret i et samarbejde mellem administrative kontorer og laboratoriecheferne. 

  

Retlige beføjelser til at foretage offentlig kontrol 

Fødevarestyrelsens retlige beføjelser er sikret i bekendtgørelser. Se afsnit 4.1.1, hvor det er beskrevet, 

hvordan Fødevarestyrelsen har sine beføjelser.  

 

Af fødevarelovens § 54 fremgår det, at virksomhederne skal bistå myndigheden i kontrolarbejdet. Der 

er en tilsvarende bestemmelse i økologilovens § 20. En bistandsbestemmelse fremgår ligeledes af 

Foderstoflovens § 3, stk. 2. Tilsvarende fremgår af Dyreværnslovens § 24a, stk. 4. Tilsvarende 

bestemmelser fremgår af Lov om hold af dyr § 59 og Dyrlægelovens § 32, stk. 3. 

 

Nærmere beskrevne procedurer 

I kontrolvejledningen beskrives de generelle kontrolprocedurer. For mange kontrolområder findes der 

specifikke vejledninger og instrukser. Alle vejledningerne findes på intranettet og opdateres af de 

relevante enheder efter behov. 

 

Registrering og journalisering af kontrolaktiviteter 

Næsten alle Fødevarestyrelsens vejledninger er lagt ind i ”retsinfo” database. I denne database kan 

offentligheden se vejledninger og dermed kontrolprocedurer, som Fødevarestyrelsen benytter. 

 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20050052630-regl
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186163
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186209
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186207
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192070
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186205
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Resultater af kontrolbesøg, anden administrative kontrol, prøveprojekter, særskilte afgørelser m.v. 

dokumenteres i forskellige databaser herunder i Fødevarestyrelsens journalsystem. 

 

9.2 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Upartiskhed og ensartethed i kontrolarbejdet 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens personalehåndbog beskriver de procedurer, personalet er underlagt, 

herunder retningslinjer for ageren i tilfælde af inhabilitet . Endvidere indeholder ”Den generelle 

kompetenceprofil”, som alle Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrollører er omfattet af, krav om 

loyalitet og ensartet opgaveløsning samt krav til den personlige integritet. I øvrigt henvises til 

Forvaltningsloven. I den generelle kontrolinstruks, som alle kontrollører er bekendte med, er der 

ligeledes udarbejdet en række generelle retningslinjer i relation til disse krav. Derudover er de 

udførlige beskrivelser i de faglige instrukser samt den løbende undervisning med til at sikre en 

ensartet kontrol. 

 

Tilstrækkelige laboratoriefaciliteter 

Der henvises til afsnit 4.1.1 om Fødevarestyrelsens laboratorier.  

 

Retlige beføjelser for at foretage offentlig kontrol 

De retlige beføjelser i forhold til at udøve kontrollen fremgår af følgende lovgivning: 

 

- Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser 

- Bekendtgørelse af  Økologilov,  jf. § 19.  

- Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i 

jordbruget (LBK nr. 100 af 26 januar 2017  ), jf. § 3 

- Bekendtgørelse af lov om kemikalier (LBK nr. 115 af 26/01/2017) 

- Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (BEK nr. 965 af 13. juli 2017), jf. § 1, stk. 2: § 57: 

- Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere, (LBK nr. 14 af 4. januar 2017) jf. § 4 

- Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter (LBK nr. 12 af 6. januar 2017) , jf. § 2 

-  

 

Sikring af, at virksomhederne forpligtes til at underkaste sig tilsyn og bistå myndighederne 

Der henvises til:  

- Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i 

jordbruget, og  

- Bekendtgørelse af økologiloven(LBK nr. 21 af 4. januar 2017 , jf. § 11) 

- Bekendtgørelse af  lov om planteskadegørere, jf. § 4 

- Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter, jf. § 2 

 

Kommunikationsveje mellem enhederne og de lokale afdelinger 

Enhederne er i direkte kontakt med de lokale kontrolafdelinger i forbindelse med udførelsen af 

kontrolopgaver i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Derudover kommunikeres de vigtige meddelelser på 

jordbrugsområdet mellem de faglige enheder og Fysisk Jordbrugskontrol og de decentrale afdelinger 

via såkaldte kontrolmeddelelser, eller gennem en særlig kontrolportal, som indeholder information og 

retningslinjer til kontrollørerne. Kontrolportalerne omfatter for nuværende følgende kontrolordninger: 

Areal, KO, økologi, kartofler og projektstøtteordningerne. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192027
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186163
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186163
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186178
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186178
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186352
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192350
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186154
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186178
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186178
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186154
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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen IT-ressourcer 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen benytter det elektroniske sagsbehandlingssystem på jordbrugs- og 

planteområdet VAKS (Videndeling-Administration-Kontrol-Sagsbehandling), som er baseret på 

elektronisk dokumenthåndtering. Det er et krydsfunktionelt system, der binder alle processer sammen 

i et elektronisk netværk. Kontrolrapporter/breve fra de decentrale afdelinger overføres elektronisk til 

de faglige enheder, der viderebehandler dem. Rapporter kan også udskrives og afleveres direkte på 

kontrolstedet.  

 

På laboratoriesiden anvender Fødevarestyrelsen et IT-system: LIMS, til modtagelse og registrering af 

prøver fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolarbejde på plantesundhedsområdet. LIMS 

interagerer med VAKS IT systemet og kan registrere prøver og kan udskrive resultater til 

analysebeviser.  

 

 

Kompetencer, instruktion, erfaringsudveksling blandt og uddannelse af personale, der udfører 

offentlig kontrol 

 

Jordbrug 

Alle jordbrugskontrollørerne har med enkelte undtagelser en teknisk uddannelse inden for jordbrug 

eller gartneri.  

 

På hvert kontrolområde udarbejdes hvert år en opdateret kontrolinstruks, som gennemgås for 

kontrolpersonalet. Instruktion og vejledning af kontrollører sker blandt andet via et årligt 

instrukskursus forud for igangsættelsen af kontrolåret, hvor også den opdaterede instruks gennemgås. 

 

Instruktioner til kontrollørerne omfatter for hver type kontrol: 

1. National lovgivning (love og/eller bekendtgørelser) 

2. Generelle oplysninger vedrørende kontrollerne (Generel kontrolinstruks) 

3. Specifikke kontrolinstrukser for hver kontrolordning  

4. Rapportskemaer specielt udviklet til hver type opgave 

5. Vejledning i de administrative forhold i tilfælde, hvor der findes afvigende forhold 

6. Personalehåndbog 

 

For hver type kontrol defineres i kontrolinstruktionen: 

1. kontrolfrekvensen 

2. hvor omfattende det enkelte kontrolbesøg skal være 

3. de opgaver, der skal udføres i kontrollen 

4. kontrolrapportens udfyldelse 

5. alle andre tekniske forhold i forbindelse med kontrollen 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolinstrukser er offentligt tilgængelige på styrelsens hjemmeside. 

En instruks kan understøttes af supplerende interne oplysninger på styrelsens intranet.  

 

En ny kontrollør bliver både sidemandsoplært af erfarne kontrollører og får en teoretisk indføring i 

området fra den faglige enhed. Kontrollørerne bruger også meget hinanden til både kalibrering for at 

opnå en mere ensartet kontrol og for at kontrollere vanskelige og/eller store steder sammen. 

 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Kontrol/Jordbrug/Den_Generelle_Kontrolinstruks.pdf
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Desuden er der nedsat ERFA-grupper med repræsentanter fra alle 4 decentrale afdelinger samt den 

relevante faglige enhed på hovedkontoret. ERFA-grupperne mødes regelmæssigt for at diskutere 

aktuelle kontrolfaglige spørgsmål. ERFA-grupperne har som formål at optimere kontrollen, d.v.s. til 

stadighed sikre at kontrollen gennemføres ens i hele landet på en effektiv måde og med høj faglig 

kvalitet. Det gælder både arbejdet internt i lokalafdelingen og samarbejdet mellem lokalafdeling og 

København. Møderne i ERFA-gruppen, faggruppemøder og faglige enheds deltagelse i kontrolbesøg 

har også andet til hensigt at sikre, at uhensigtsmæssigheder ved kontrolinstruksen bliver opdaget og 

løbende tilrettet samt at der er overensstemmelse mellem kontrolinstruksen og den faktiske 

kontrolpraksis.  

 

Systemet bliver suppleret med generelle meddelelser eller mails til alle kontrollører, hvis man 

opdager, at der skal rettes op på noget bestemt. 

 

Derudover deltager de faglige enheder i faggruppemøderne i de decentrale afdelinger, hvor 

kontrolfaglige aktuelle emner også bliver koordineret og diskuteret blandt alle kontrolafdelingens 

kontrollører på et kontrolområde. 

 

Medarbejdere fra de fagansvarlige enheder deltager derudover i kontrolbesøg for at supervisere de 

enkelte kontrollører. Dette giver den enkelte kontrollør mulighed for at få feedback om 

kontrolbesøgets forberedelse, gennemførelse og afslutning. Derudover gives feedback til 

kontrollørerne efter afslutning af visse konkrete kontrolsager. 

 

 

Der sker løbende en afdækning af den enkelte kontrolmedarbejders uddannelsesbehov, bl.a. gennem 

de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Hvis der viser sig et konkret behov for efteruddannelse hos 

en eller flere medarbejdere, søges dette tilgodeset gennem deltagelse på relevante interne eller 

eksterne kurser. 

 

Uddannelse af medarbejdere, som arbejder administrativt hhv. kontrolmæssigt med 

plantesundhedsområdet, målrettes medarbejdergrupperne og omfatter bl.a. universitetskurser, 

efteruddannelse og personlig udvikling på kursusforløb hos konsulentvirksomheder, kurser på 

tekniske skoler, specialkurser arrangeret lokalt af andre medarbejdere, sidemandsoplæring samt 

internationale kurser og workshops (EPPO og EU/BTSF). Herudover er en række af de internationale 

aktiviteter, enhedens medarbejdere deltager i, samtidigt kompetencegivende.  

 

 

Der foreligger funktions- og udviklingsbeskrivelser for medarbejderne i de fagansvarlige enheder.  

 

Kontrollørerne mødes regelmæssigt med personalet i Enhederne for at udveksle erfaringer. Disse 

møder er institutionaliseret i de såkaldte ERFA-grupper. Når det er nødvendigt – og i hvert fald 

mindst én gang om året – afholder hver Enhed et instruktionsmøde for alle relevante kontrollører i de 

decentrale kontrolafdelinger. 

 

Fiskeri 

Alle nyansatte fiskerikontrollører i fiskeriinspektoraterne gennemgår en basisuddannelse af en 

varighed på 2 år. Det er uddannelsens formål at give deltagerne en grundlæggende viden om en lang 

række forhold vedrørende fisk, fiskeri og udøvelse af fiskerikontrol og herunder kendskab til 

lovgivningen i denne sektor. Indholdet af basisuddannelsen tilpasses løbende. Uddannelsen 
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planlægges og tilrettelægges af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og består af en vekselvirkning mellem 

teori og praktik. Efteruddannelse af fiskerikontrollører omfatter eksterne og interne kursusaktiviteter, 

men også deltagelse i bl.a. seminarer, selvstudium, jobrotation, udstationeringer, jobtræning og 

sidemandsoplæring. 

 

Hvert år tager den centrale enhed på rundtur til de decentrale enheder og fortæller om nye regler. Der 

udarbejdes instrukser på forskellige områder. 

 

De nærmere beskrevne procedurer 

Der udarbejdes og revideres løbende procedurebeskrivelser for de fagansvarlige enheders 

arbejdsgange. Alle procedurebeskrivelser er på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens intranet. 

 

Kontrolpersonalets procedurer fremgår af kontrolinstruktionen og i øvrigt ifølge den lokale 

kontrolafdelings daglige organisering.  

 

9.3 Politiet  
Retlige beføjelser 

Politiet har blandt andet til opgave at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter 

gældende ret, bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge 

strafbare forhold, jf. lov om politiets virksomhed § 2, nr. 3 og 5. 

 

Politiets muligheder for at foretage offentlig kontrol og de nødvendige foranstaltninger i henhold til 

transportforordningen og dyreværnsloven er sikret ved national lovgivning. 

 

Politiet har blandt andet kompetence til på et hvilket som helst tidspunkt at bringe et køretøj til 

standsning og lade det undersøge, jf. færdselsloven §§ 76-77, ligesom politiet, hvis det skønnes 

nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til et dyrehold, jf. 

dyreværnslovens31 § 24. Politiet kan give pålæg om behandling eller aflivning, jf. dyreværnslovens5 

§§ 21-22. 

 

Politiet kan endvidere ved overtrædelse af transportforordningen eller 

Transportbekendtgørelsen artikel 32 give pålæg om afhjæ1pningsforanstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 23 i transportforordningen, jf. transportbekendtgørelsen § 31. 

 

Kvalifikation og Uddannelse 

Politiets kontrollanter er alle politiuddannede. Politiet afholder kurser om kontrol og behandling af 

sager om transport af dyr, dyreværnsloven og hundeloven blandt andet med henblik pa at give 

deltagerne en grundlæggende viden om dyrevelfærd og derved sikre mulighed for effektiv og 

hensigtsmæssig kontrol. 

 

Alle kontrollanter bliver desuden sidemandsoplært og der er bl.a. løbende efteruddannelse i kontrol of 

transport med dyr. Der er endvidere mulighed for at deltage i eksterne kurser/uddannelser. 

                                                 
31 LBK nr.  1343 af 04/12/2007  
32 Bek. Nr. 1729 af 21/12/2006 
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10. Tilpasning og revision af den flerårige kontrolplan 
Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er ansvarlige for at opdatere og tilpasse 

Danmarks flerårige, nationale kontrolplan. Med ca. 4 års mellemrum gennemgås den danske flerårige, 

nationale kontrolplan med henblik på at foretage de nødvendige revisioner af planen. Planens 

individuelle afsnit revideres af henholdsvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen, 

mens de fælles afsnit drøftes i fællesskab. Øvrige myndigheder bl.a. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Politiet og SKAT bidrager også hertil og får udkast i høring.  

 

De sektorspecifikke planer, strategier, regler, instrukser og vejledninger m.v., som nævnes i den 

nationale kontrolplan, ændres løbende efter behov. Ændringerne er bl.a. en følge af  forekomsten af 

nye sygdomme eller sundhedsrisici, videnskabelige resultater, interne eller eksterne revisioner og 

særlig fokus på et område. 
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Bilag 1 
 

Liste over nationale referencelaboratorier: 

 

DVFA-1 Fødevarestyrelsens laboratorium, Søndervang 4, 4100 Ringsted, +45 72 27 69 00 

DVFA-2 Fødevarestyrelsens laboratorium, Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup, +45 72 27 69 00 

NFI-DTU-2 Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Søltoft Plads, Bygning 221, DK-

2800 Kgs. Lyngby, Denmark, +45 35 88 70 00 

NVI-DTU-1 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Søltoft Plads, Bygning 221, DK-

2800 Kgs. Lyngby, Denmark, +45 35 88 70 00 

NVI-DTU-2 National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Lindholm Ø, DK-4771 

Kalvehave, Denmark, +45 35 88 60 00 

 

  

 

 
Foder og fødevarer 

Matrix/parameter NRL 

1. Mælk og mælkeprodukter DVFA-1 

DVFA-2 

2. Zoonoser (salmonella)  NFI-DTU-2 (fødevarer) 

2. Zoonoser (salmonella)  DVFA-1 (foder) 

3. Marine biotoxins NFI-DTU-1 

4. Bakteriologisk contamination af toskaldede bløddyrskaldyr  NFI-DTU-1 

5. Listeria monocytogenes NFI-DTU-1 

6. Coagulase positive Staphylococci, incl. Staphylococccus aureus NFI-DTU-1 

7. Escherichia coli, incl. Verotoxigenic E. Coli (VTEC) NFI-DTU-1 

8. Campylobacter NFI-DTU-2 

9. Parasitter  DTU-1 

 

10. Antibiotikaresistens NFI-DTU-2 

DVFA-1 

11. Animalsk protein i foder DVFA-1 
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12a. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse 

Stilbenes, stilbene derivatives, salts and esters 

Antithyroid agents 

Steroids including corticosteroids 

Resorcylic Acid Lactones (RAL´s) incl. Zeranol 

Sedatives 

Mycotoxines 

NFI-DTU-1 

 

12a. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse  

Stilbenes, stilbene derivatives, salts and esters 

Antithyroid agents 

Steroids including corticosteroids 

Resorcylic Acid Lactones (RAL´s) incl. Zeranol 

Sedatives 

Mycotoxines 

DVFA-1 

 

12b. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse 

Antibacterial substances, including sulphonamides and quinolones 

Dyes 

Carbadox and olaquindox 

Chloramphenicol 

Dapsone 

Nitrofuranes 

NFI-DTU-1 

 

12b. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse 

Antibacterial substances, including sulphonamides and quinolones 

Dyes 

Carbadox and olaquindox 

Chloramphenicol 

Dapsone 

Nitrofuranes 

DVFA-1 

 

12c. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse 

Beta-agonists 

Anthelmintics 

Anticoccidials including Nitroimidazoles 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID´s) 

NFI-DTU-1 

 

12c. Restkoncentrationer I fødevarer af animalsk oprindelse 

Beta-agonists 

Anthelmintics 

Anticoccidials including Nitroimidazoles 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID´s) 

DVFA-1 

 

12d. Spormetaller I fødevarer af animalsk oprindelse NFI-DTU-1 

13. Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) NVI-DTU-1 

14. Tilsætningsstoffer I foder 

vitamins, minerals, amino acids 

DVFA-2 

14. Tilsætningsstoffer I foder 

coccidiostatics, antibiotics, probiotics, antioxidants and  organic acids 

DVFA-1 

15. Genetisk modificerede organismer (GMOs)  DVFA-1 (feed) +food 

16. Fødevarekontaktmaterialer NFI-DTU-1 

17a. Pesticidrester I cerealier- foder  DVFA-1 (feed) 

17a. Pesticidrester I cerealier –fødevarer NFI-DTU-1 (food) 

http://www.fvst.dk/
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17b. Pesticidrester I fødevarer af animalsk oprindelse NFI-DTU-1 

17c. Pesticidrester I frugt og grøntsager NFI-DTU-1 

17d. Pesticider: Single residue methods DVFA-1 

18a. Tungmetaller i foder DVFA-2 (feed) 

18b. Tungmetaller i fødevarer NFI-DTU-1 (food) 

19a. Mykotoksiner i foder DVFA-1 (feed) 

19b. Mykotoksiner i fødevarer NFI-DTU-1 (food) 

20a. Polycyclic Aromatic Hydrocarboner (PAHs) I foder DVFA-2 (feed) 

20b. Polycyclic Aromatic Hydrocarboner (PAHs) I fødevarer NFI-DTU-1 (food) 

21a. Dioxiner and PCBs I foder og fødevarer NFI-DTU-1 

Dyresygdomme 

1. Klassisk svinefeber NVI-DTU-2 

2. African horse sickness NVI-DTU-2 

3. Aviær influenza NVI-DTU-1 

4. Newcastle disease NVI-DTU-1 

5. Swine vesicular disease NVI-DTU-2 

6. Fiskesygdomme NVI-DTU-1 

7. Sygdomme I toskallede bløddyr NVI-DTU-1 

8. Rabies vaccine   

9. Bluetounge NVI-DTU-2 

10. African swinefever NVI-DTU-2 

11. Zootecnic   

12. Mund- og klovesyge NVI-DTU-2 
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13. Brucellose NVI-DTU-1 

14. Horse diseases undtagen African Horse sickness NVI-DTU-1 

15. Crustacean diseases NVI-DTU-1 

16. Rabies NVI-DTU-2 

17. Bovine tuberculose NVI-DTU-1 

18. Sygdomme hos bier Dept. of Agroecology 

Aarhus University 

Forsøgsvej 1 

DK-4200 Slagelse 

 

 
 

 

 

 
       

 


