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Forbrugerne skal altid kunne stole på, at de ikke bliver syge af den mad, 

de køber i butikkerne. Det er virksomhedernes ansvar, at varerne er sik-

re. Det er vigtigt med en uafhængig fødevarekontrol, og Smiley-

ordningen skal sikre, at forbrugerne får indsigt i kontrolresultaterne.  

 

 

Baggrund 

Virksomhederne har ansvaret for, at fødeva-

rerne i de danske butikker er sikre og fri for 

skadelige mikroorganismer og uønsket kemi 

fra fx emballage eller sprøjtemidler. Fødevare-

lovgivningen og fødevarekontrollen sætter 

rammerne for fødevaresikkerheden.  

 

Siden 2001 har vi haft en Smiley-ordning, der 

giver forbrugerne indsigt i resultaterne fra 

fødevarekontrollen. Smiley-ordningen har 

desuden medvirket til, at virksomhederne i 

højere grad efterlever reglerne. 

 

Gennem de seneste år er fødevarekontrollen 

blevet mere og mere risikobaseret, og der er 

blevet mindre uafhængig kontrol og mere 

egenkontrol, som virksomheden selv udfører. 

Fordelen ved risikobaseret kontrol er, at man 

fokuserer ressourcerne der, hvor der er størst 

risiko for, at noget går galt. Ulempen er dog, at 

man kan risikere at overse noget der, hvor man 

ikke forventer det. Kontrollen er desuden ble-

vet mere datadrevet, hvor risikovurderingerne 

i stigende grad baseres på matematiske model-

ler. Alt i alt betyder det færre fysiske kontrol-

besøg. 

 

I det nyeste Fødevareforlig 4 er der ingen mi-

nimumsfrekvenser for, hvor ofte en virksom-

hed bliver kontrolleret. Det betyder, at der kan 

gå meget lang tid mellem kontrolbesøg i en 

virksomhed, hvis modellerne viser, at risikoen 

for fejl er lav. 

 

De seneste år er der endvidere set en stigning i 

forekomsten af snyd og svindel med fødevarer. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Hvis kontrollen med fødevarerne  ikke er god 

nok, kan det betyde, at forbrugerne udsættes 

for sundhedsfare gennem skadelige mikroor-

ganismer og uønsket kemi fra fx emballage 

eller sprøjtemidler.   
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Mad, vi ikke bliver syge af 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Forbrugerne skal kunne stole på, at de ikke bliver syge af de varer, de køber i butikkerne.  

 Fødevarekontrollen skal sørge for tilstrækkelig kontrol af virksomhederne og stille krav til deres 

egenkontrol. 

 Der er en grænse for, hvor risikobaseret kontrollen kan gøres. Man skal også kigge, hvor man ikke 

forventer det.  

 Smiley-ordningen skal bevares og tilpasses ud fra det oprindelige formål – at formidle resultater 

fra fødevarekontrollen til forbrugerne. 

 Hensynet til forbrugernes sundhed skal altid veje tungere end hensynet til virksomhederne. Der-

for skal information om farlige fødevarer altid ud til forbrugerne så hurtigt som overhovedet mu-

ligt. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Den længere tid (ofte flere år) mellem fysiske 

kontrolbesøg betyder også, at de Smiley-

rapporter, der hænger i butikkerne, kan være 

ret gamle og dermed ikke dækkende. Der er 

derfor behov for en tilpasning af ordningen.  

 

Løsningsforslag: 

 Politikere i Danmark og EU skal lovgive, 

så fødevaresikkerheden er høj, og grænse-

værdier for sprøjtemidler og anden 

uønsket kemi skal sættes så lavt som over-

hovedet muligt.  Stoffer med dokumente-

ret skadelig effekt skal forbydes helt. 

 Fødevarekontrollen skal være risikobase-

ret, men der skal være et tilstrækkeligt ni-

veau af uanmeldt basiskontrol. Tiden si-

den seneste kontrolbesøg skal indgå i risi-

kovurderingen. Risikobaseringen må ikke 

ende med at blive en ren spareøvelse. 

 Fødevarekontrollen skal være mere data-

drevet, men de anvendte modeller skal lø-

bende evalueres og testes, inden man skæ-

rer ned i de fysiske kontrolbesøg. De til-

synsførende skal inddrages i arbejdet med 

at omlægge kontrollen. 

 Der skal være fokus på, at virksomheder-

nes egenkontrolprogrammer er gode nok. 

 Der skal sættes særligt ind over for snyd, 

handel på internettet, vildledning og kost-

tilskud, bl.a. via kampagner og Rejsehol-

dets indsats. 

 I forbindelse med den igangværende eva-

luering og eventuelle tilpasning af Smiley-

ordningen skal der holdes fast i det oprin-

delige formål, nemlig formidling af kon-

trolresultaterne til forbrugerne. Ordnin-

gen skal bevares og ikke forringes. For-

brugerne skal fortsat have adgang til alle 

kontroloplysninger. Elitesmileyen skal ik-

ke anvendes over for forbrugeren som i 

dag, og man skal overveje at reducere an-

tallet af Smiley-kategorier til tre. Det er 

vigtigt at inddrage forbrugerdata i arbej-

det. 

 Virksomheder skal gøre, hvad de kan for 

at få information om farlige fødevarer i 

forbindelse med tilbagetrækninger ud til 

forbrugerne. 

 Virksomhederne skal sørge for at begræn-

se problematisk kemi fra fx fødevareem-

ballage og sprøjtemidler mest muligt. 

 Fødevareproduktioner uden sprøjtemidler 

og anden problemkemi skal fremmes. 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver i fødevarepolitik Camilla Udsen, cu@fbr.dk / 2222 7459 / Twitter: @CamillaUdsen, 

eller afdelingschef Laura Kirch Kirkegaard, lkk@fbr.dk/ 2564 9633. 
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