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FØDEVARESIKKERHED
Fødevaretransportører og – lagervirksomheder
er underlagt en lang række regler omkring fødevaresikkerhed og –hygiejne. Reglerne skal sikre
et højt beskyttelsesniveau for forbrugere.

løbende overvågning af temperatur er nødvendig.

En stor del af reglerne er fælles EU-regler, og
virksomheder i de 27 EU-lande skal efterleve de
samme regler om fx registrering, hygiejne, sporbarhed og egenkontrol.
På den måde kan forbrugerne regne med et ensartet sikkerhedsniveau, uanset om en fødevare
købt i et supermarked kommer fra Danmark,
Italien, Polen eller et land uden for EU.
EGENKONTROL
Alle virksomheder skal føre egenkontrol med, at
virksomheden overholder lovgivning omkring fødevarer og hygiejne1. Det gælder også de virksomheder, der transporterer og/eller oplagrer
fødevarer.
Alle virksomheder skal have gode arbejdsgange
og mundtlig egenkontrol, og mange skal også
have noget skriftlig egenkontrol (et egenkontrolprogram).
EGENKONTROLPROGRAM
Et skriftligt egenkontrolprogram skal beskrive
de procedurer, du og dine ansatte følger for at
sikre fødevaresikkerheden under transport og
oplagring af fødevarer.
Programmet skal også beskrive, hvad I skal
gøre, hvis noget går galt under transport eller
oplagring.
Flere områder i en virksomhed har ikke direkte
betydning for fødevaresikkerheden, men der er
alligevel regler at overholde. Egenkontrollen for
disse områder kan ske med mundtlig egenkontrol. Her er gode arbejdsgange nok til at sikre,
at I har styr på tingene.
KRAV OM SKRIFTLIGT
EGENKONTROLPROGRAM
Transport og oplagring af kølekrævende fødevarer medfører krav om et skriftligt egenkontrolprogram for de områder/aktiviteter, der kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, og hvor

Hygiejneforordningen (EF) Nr. 852/2004 af 29. april
2004 om krav til fødevarehygiejne indeholder indretnings- og driftsmæssige krav til alle fødevarevirksomheder, herunder krav om at udføre egenkontrol.
1
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Du skal føre skriftlig egenkontrol, hvis du transporterer eller oplagrer kølekrævende fødevarer.

UNDTAGET KRAV OM SKRIFTLIGT
EGENKONTROLPROGRAM
Transport af ikke-kølekrævende fødevarer (fødevarer, som ikke skal på køl) er undtaget kravet
om skriftligt egenkontrolprogram.
Her skal I dog fortsat føre mundtlig egenkontrol
og have gode arbejdsgange. Dvs. at alle i virksomheden skal have styr på reglerne, overholde
dem og kunne dokumentere, at de bliver overholdt. Men der er ikke krav om, at I skal udfylde
en masse papirer i et egenkontrolprogram.
Transport og oplagring af dybfrosne fødevarer
(fødevarer, som overalt og uafbrudt holder en
temperatur på –18°C eller derunder) er ligeledes
undtaget kravet om at have et egenkontrolprogram.
Her skal du og dine ansatte fortsat registrere
temperaturen skriftligt eller elektronisk for at
dokumentere, at I overholder kravene til temperaturen.
Oplagring af ikke-kølekrævende fødevarer vil typisk også være undtaget kravet om at have et
skriftligt egenkontrolprogram.
Der kan dog være forhold i jeres virksomhed,
hvor jeres egen risikoanalyse fører til krav om
egenkontrolprogram.

Hygiejneforordningen (EF) nr. 853/2004 af 29. april
2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske
fødevarer indeholder supplerende indretnings- og
driftsmæssige krav for (en gros)virksomheder med
animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).
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BRANCHEVEJLEDNING OG
EGENKONTROLPROGRAM
ITD, DTL og Danske Speditører har udarbejdet
en branchevejledning til virksomheder, som
transporterer, formidler eller oplagrer fødevarer.
Branchevejledningen beskriver, hvordan du og
dine ansatte kan reducere risici for fødevaresikkerhed i kæden fra jord til bord.
Fødevarestyrelsen har vurderet, at branchevejledningen egner sig som basis for udarbejdelse
af egenkontrolprogrammer inden for branchen.
ITD og DTL har udviklet et internetbaseret
egenkontrolprogram til transport af fødevarer.
dette program kan du beskrive de arbejdsgange
og procedurer, der sikrer, at I overholder fødevarelovgivningen.
Find egenkontrolprogrammet på www.itd.dk og
www.dtl.eu.
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DÆKNINGSOMRÅDE
Denne branchevejledning gengiver kravene til
vognmands- og speditionsvirksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i henhold
til godskørselsloven, og som jf. autorisationsbekendtgørelsen skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til at transportere fødevarer.
Vejledningen henvender sig ligeledes til lagervirksomheder, som jf. autorisationsbekendtgørelsen skal være registrerede eller autoriserede
hos Fødevarestyrelsen.
Speditører, som alene udfører tjenesteydelser
for fødevarevirksomheder, men som ikke selv
har nogen kontakt med fødevarerne, skal ikke
autoriseres eller registreres hos Fødevarestyrelsen og er dermed heller ikke underlagt krav om
at udarbejde et egenkontrolprogram.
De tjenesteydelser, der kan være tale om, kan
være formidling af transport, dvs. på vegne af
en fødevarevirksomhed at hyre en transportvirksomhed til at udføre en transport, udfylde, underskrive og aflevere dokumenter på vegne af
en fødevarevirksomhed i forbindelse med præsentation af fødevarer til grænsekontrol, toldmæssige opgaver og andre lignende opgaver.
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LOVGIVNING OM FØDEVARER
Når du transporterer, distribuerer eller oplagrer
fødevarer, er du omfattet af fødevareforordningen og fødevarelovgivningen i øvrigt.
Der er krav om:





registrering af din virksomhed hos Fødevarestyrelsen og Næringsbasen,
gode og fornuftige arbejdsgange, der
sikrer, at alle i din virksomhed har styr
på fx rengøring, vedligehold af bygninger og udstyr m.m.
styring og kontrol af kølekæden.

Ved transport og opbevaring af kølekrævende
fødevarer er styring og kontrol af temperatur afgørende for, om fødevarerne giver grobund for
farlige og/eller sundhedsskadelige bakterier.
Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige, dvs. hvis de er sundhedsskadelige eller
uegnede til menneskeføde.
Hvis du eller dine ansatte får mistanke om, at et
parti fødevarer er farlige, skal I kunne bistå ordregiver og/eller myndighederne med oplysninger, så fødevaren kan trækkes tilbage fra markedet.
I skal derfor altid kunne spore og oplyse, hvor I
har hentet et parti fødevarer, og hvor I har leveret partiet.

DEFINITIONER
Definitioner fra Forordning 178/2002:
»Fødevarer«: Alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede
eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages
at skulle indtages af mennesker.
»Fødevarer« omfatter drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand,
der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning
eller behandling.
»Fødevarer« omfatter ikke:
a) foder
b) levende dyr, medmindre de er forberedt til markedsføring med henblik
på anvendelse som menneskeføde
c) planter, inden de høstes
d) lægemidler
e) kosmetik
f) tobak og tobaksvarer
g) narkotiske eller psykotrope stoffer
h) restkoncentrationer og forurenende
stoffer.
»Fødevarevirksomhed«: Ethvert offentligt eller privat foretagende, som med
eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som et
hvilket som helst led i produktionen, tilvirkningen eller distributionen af fødevarer.
»Leder af en fødevarevirksomhed«:
Den eller de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for, at fødevarelovgivningens bestemmelser overholdes i
den fødevarevirksomhed, som er under
vedkommendes ledelse.

Transport, distribution og oplagring af fødevarer
er omfattet af forordninger og lovgivning om fødevarer – også selvom virksomheden ikke skal
have et egenkontrolprogram.
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»Produktions-, tilvirknings- og distributionsled«: Alle led, herunder import,
fra og med den primære produktion af fødevarer og til og med opbevaringen,
transporten, salget eller leveringen til den
endelige forbruger og, i det omfang det
er relevant, importen, produktionen, forarbejdningen, opbevaringen, transporten,
distributionen, salget og leveringen af foder.
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EGENKONTROL
Det er virksomhedens eget ansvar at overholde
fødevarelovgivningen og at sikre, at den overholder de regler, der er relevante for virksomhedens aktiviteter.

især være en fordel for virksomheder med flere
ansatte. Men det er ikke et krav.

Du skal som virksomhedsleder selv føre kontrol
med, at alle i din virksomhed overholder lovgivning omkring fødevarer og hygiejne. Det kaldes
”egenkontrol”.

Få inspiration til tjeklister i ITD og DTL’s program Egenkontrol Fødevarer.

MUNDTLIG EGENKONTROL
Flere områder i din virksomhed har ikke direkte
betydning for fødevaresikkerheden. Men I skal
alligevel overholde reglerne for disse områder.
Her består egenkontrollen af ”gode arbejdsgange” eller det, Fødevarestyrelsen kalder
”mundtlig egenkontrol”.

Der er heller ikke krav om at registrere afvigelser fra de gode arbejdsgange på skrift.

Styr på de gode arbejdsgange
Det er vigtigt, at alle ansvarlige i virksomheden
kender de gode arbejdsgange inden for deres
område. Det gælder fx også, når en stedfortræder passer egenkontrollen, fordi den egenkontrolansvarlige ikke er der.
Du skal som leder af virksomheden sikre, at alle
kender arbejdsgangene og bruger dem i praksis.
Husk også at oplære nye medarbejdere i de
gode arbejdsgange. Læs mere på www.fvst.dk.
SKRIFTLIG EGENKONTROL
Du skal have et skriftligt egenkontrolprogram
ved aktiviteter, hvor der kan være fare for fødevaresikkerheden. Programmet skal beskrive,
hvordan du eller dine ansatte fører egenkontrol.
Dokumentér din egenkontrol ved at notere:




Alle skal kende og bruge de gode arbejdsgange,
der er relevante for deres opgaver i virksomheden.

Gode arbejdsgange er jeres foranstaltninger,
som I har indført for at overholde fødevarelovgivningen generelt; fx at køretøjer, lastrum, lokaler og øvrigt udstyr er rengjorte, vedligeholdte
og fungerer, som de skal, og at der ikke kommer
mus, rotter eller andre skadedyr ind i virksomheden.

hvornår du tjekkede, at tingene er i orden
hvad du fandt, da du tjekkede det
hvad du gjorde, hvis det ikke var i orden.

Et egenkontrolprogram er en beskrivelse af de
faste skriftlige procedurer, som en virksomhed
indfører, følger og dokumenterer for at sikre fødevaresikkerheden. Læs mere på www.fvst.dk.

Overvej derfor:





hvilke arbejdsgange, der skal til, for at
tingene er i orden,
hvordan I holder øje med, at det hele er
i orden, og
hvad I vil gøre, hvis noget går galt.

Nogle virksomheder vælger alligevel at skrive de
gode arbejdsgange ned (tjeklister) for at holde
styr på, hvilke regler de skal overholde. Det kan
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RISIKOANLAYSE (HACCP)
Baggrunden for dit egenkontrolprogram er en risikoanalyse (Hazard analysis and critical control
points, eller HACCP). Analysen er en gennemgang af sammenhængen mellem:





virksomhedens fødevareaktiviteter
risici forbundet med aktiviteterne og
styringsmuligheder – dvs. hvad I kan
gøre for at undgå, at forbrugerne bliver
syge af at spise de produkter, I har
håndteret.

Her får du overblik over kritiske kontrolpunkter,
gør dig tanker om, hvordan de skal styres eller
om gode arbejdsgange kan være nok.
Finder du kritiske kontrolpunkter (fx temperaturfølsomhed), skal du have et skriftligt egenkontrolprogram. Programmet skal bygge på HACCPprincipperne, som består i at:
a) Identificere risici. En risiko kan være
bakteriologisk, kemisk eller fysisk forurening/forringelse af fødevaren.

e) Fastsætte korrigerende handlinger. Virksomheden skal med andre ord have en
plan for, hvad der skal gøres, og hvem
der skal kontaktes, hvis temperaturen
under transport eller oplagring har været
for høj eller for lav.
f)

Fastsætte procedurer for kontrol af, om
systemet virker. Virksomheden skal registrere afvigelser (evt. på fragtbrevet) og
følge op på afvigelsen.
En afvigelse kunne være forkert temperatur under transport. Opfølgning kunne
være reparation af en kølemaskine.

g) Vedligeholde egenkontrolprogrammet.
Virksomheden skal justere egenkontrolprogrammet, så det passer til den daglige virkelighed.

b) Identificere kritiske kontrolpunkter. Et
kritisk kontrolpunkt vil typisk være fødevarens temperatur og/eller temperaturen i lastrum eller kølerum.
Det kan også være rengøring af køretøjer, hvor fødevaren har været i direkte
kontakt med lastrummets sider / overflade.
c)

Fastsætte de kritiske grænser. En kritisk
grænse vil typisk være den temperatur,
som en fødevare jf. lovgivning eller producentens angivelser skal transporteres
eller opbevares ved.

Du kan selv lave en risikoanalyse eller få hjælp
til det fra en branchekode/-vejledning.

Læs mere på www.fvst.dk.
d) Fastlæg overvågningsprocedurer. Overvågning af temperaturen i lastrum under
transport og i køle-/fryserum skal sikres.
Virksomheden skal kunne dokumentere
temperaturer under transport og/eller
oplagring vha. data fra kølebilens og/eller lagerets temperaturmåler.
Virksomheden skal også kunne dokumentere regelmæssig kontrol af produkttemperaturer fx vha. manuelle målinger med elektronisk eller lasertermometer.
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RISIKOVURDERING AF BRANCHEN
ITD, DTL og Danske Speditører har identificeret
mulige risici i de opgaver, der typisk skal løses i
en speditions-, transport- eller lagervirksomhed.
For hver risiko har vi vurderet, hvor stor sandsynligheden var for, at en fejl skulle opstå, og
hvor alvorlige følger fejlen i givet fald ville få for
menneskers sundhed og helbred.
Kølekrævende fødevarer
Risikovurderingen viser, at temperaturen i lastrummet er af afgørende vigtighed for fødevaresikkerheden (et kritisk kontrolpunkt) ved temperaturregulerede transporter.
Skriftligt egenkontrolprogram for overvågning af
temperatur er påkrævet.
Ikke-kølekrævende og dybfrosne fødevarer
Risikovurderingen viser, at alle opgaver og
handlinger i et transport- eller oplagringsforløb
af ikke-kølekrævende eller dybfrosne varer (fødevarer, som overalt og uafbrudt holder en temperatur på –18°C eller derunder) kan betragtes
som det, man i fagsproget kalder god produktionspraksis (GMP) eller gode arbejdsgange.
Mundtlig formidling af gode arbejdsgange er tilstrækkeligt.

EGENKONTROLPROGRAM – SÅDAN
KOMMER DU I GANG
Læs branchevejledningen. På ITD’s og
DTL’s hjemmesider kan du få adgang til
det internetbaserede program Egenkontrol Fødevarer.
For at anvende programmet skal din
virksomhed være medlem af en af de to
foreninger eller have købt sig adgang til
foreningernes hjemmesider. Programmet
giver adgang til at:


oprette en virksomhedsprofil



vælge relevante ”produktgrupper”



vælge relevante ”handlinger”



gå programmet igennem og tilpasse
teksterne, så de svarer til forholdene
i virksomheden



vælge ”udskriv manual” og få virksomhedens kvalitetsmanual udskrevet på papir



gøre brug af forudindlagte registreringsark (afvigelsesrapporter mv.)



gemme programmet på en central
server, hvor brugeren altid kan logge
på og eventuelt ændre på indholdet i
programmet.



gemme programmet på egen pc.

Husk dog den skriftlige eller elektroniske registrering af temperaturen under transport og oplagring, jf. afsnit 2.3.

OPBYG ET EGENKONTROLPROGRAM
Du skal opbygge og vedligeholde et egenkontrolprogram, hvor du beskriver, hvordan du sikrer
og overvåger, at kølekæden ikke brydes, mens
fødevarerne er i din varetægt.
Programmet skal være tilpasset din virksomhed.
Programmet kan foreligge på papir eller elektronisk.
Det kan opbygges som en del af en kvalitetshåndbog, der dækker hele eller dele af en transport eller lagervirksomhed. Kravet er blot, at
materialet er let at finde rundt i.
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EGENKONTROL ELLER
KVALITETSSTYRING

TRANSPORT OG OPLAGRING – HVAD
SIGER LOVEN?

ITD, DTL og Danske Speditørers branchevejledning og egenkontrolprogram er
værktøjer til de transportvirksomheder,
som skal opfylde kravene i Forordninger
(EF) Nr. 852/2004 om krav til fødevarehygiejne, nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer samt nr. 178/2002 om generelle krav
i fødevarelovgivningen.

Læs her om den fødevarelovgivning, der regulerer transport og oplagring af fødevarer.

Et egenkontrolprogram er et kvalitetsstyringssystem, som kan hjælpe til at opdage uhensigtsmæssige arbejdsgange,
der koster tid, penge og risiko for fejl.

Som leder af en fødevarevirksomhed er du ansvarlig for at overholde kravene i fødevarelovgivningen i alle de opgaver, der udføres i eller
under kontrol af din virksomhed.

Kvalitetsstyring gør det muligt at fange
fejl så tidligt i processen som muligt og
dermed undgå spild af tid og ressourcer.

Dette gælder derfor også, hvis du som transportør overdrager en transport til en anden transportør, som så udfører den faktiske transport af
fødevarer. Her skal du som minimum sikre dig,
at denne er registreret som fødevaretransportør.

Dokumentér din kvalitetsbevidsthed
Værktøjerne kan også bruges til at dokumentere transportvirksomhedens ansvarlighed og kvalitet i udførelsen af fødevaretransporter over for en transportkøber.

LEDELSENS ANSVAR
Alle transport-, speditions- eller lagervirksomhed, der transporterer, håndterer eller oplagrer
fødevarer er ”fødevarevirksomheder” jf. lovgivningen.

Markedsfør din kvalitet
Styring af kvaliteten behøver ikke at resultere i dyre ISO-certificeringer. Et
egenkontrolprogram eller en kvalitetshåndbog dokumenterer, at virksomheden
har fokus på sikkerhed og kvalitet. Brug
dette i markedsføringen.
Byg videre på systemet
Vi har bygget egenkontrolprogrammet
for transport af fødevarer op, så brugeren på en enkel måde kan dokumentere,
at hygiejneforordningens krav om egenkontrol er opfyldt.
Du kan også vælge at udbygge dit egenkontrolprogram og herved opbygge et
kvalitetsstyringssystem, der lever op til
private standarder for kvalitetsstyring i
fødevarevirksomheder.
Kontakt din brancheforening for rådgivning.

Inden en speditør eller transportør overdrager
en transport til en anden transportør, skal han
sikre sig, at denne opfylder relevante lovkrav om
registrering og transport af fødevarer.

Når Fødevarestyrelsen kommer på tilsyn hos en
transportkøber eller en speditør, skal denne
kunne redegøre for, hvordan han/hun sikrer sig,
at transportøren (dansk eller udenlandsk) kan
overholde reglerne. Der er ikke krav om skriftlighed – han/hun kan redegøre mundtligt for sine
procedurer.
Transportkøber eller speditør kan på eget initiativ fx forlange dokumentation for transportørens
registrering i hjemland – alternativt en ”overensstemmelses-erklæring” fra udenlandsk transportør om, at transporten sker i overensstemmelse
med EU-regler og danske regler.
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REGISTRERING HOS FØDEVARESTYRELSEN
Jf. autorisationsbekendtgørelsen skal en transportør registreres og lagervirksomhed registreres eller autoriseres.
Ansøgningsprocedure
Du registrerer din virksomhed via virk.dk. I anmeldelsesformularen skal du beskrive de aktiviteter, din virksomhed vil udføre.
Virksomheden må ikke påbegynde de anmeldte
aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har bekræftet
registreringen.
Hvor finder du reglerne?
Læs mere om principper for betaling for kontrol
på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

KONTROLFREKVENS
En virksomhed, der har styr på fødevaresikkerheden og kan dokumentere dette, belønnes ved
at få sænket antallet af årlige tilsyn.
Fødevarevirksomheder kan opnå elitestatus og
dermed få nedsat standardfrekvensen for ordinær kontrol. Forudsætningerne er, at Fødevarestyrelsens 4 seneste kontrolrapporter har været
uden anmærkninger, samt at alle kontrolrapporter de seneste 12 måneder skal være uden anmærkninger.
3. parts certificerede virksomheder har også mulighed for at opnå nedsat kontrolfrekvens på
baggrund af deres certificering.
OFFENTLIGGØRELSE AF
KONTROLRESULTATER
Hvis din virksomhed markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen
på virksomhedens egen hjemmeside, skal de fire
seneste kontrolrapporter vises på et let synligt
sted på hjemmesiden, eller virksomheden skal
linke til dem på Fødevarestyrelsens smileyhjemmeside.
Læs mere på www.fvst.dk.
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1.0. PERSONALE
Alle ansatte i din virksomhed, som er beskæftiget med fødevarer, skal have instruktioner om
deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser for
at sikre sikker og hygiejnisk håndtering af fødevarer.
Udnævn eventuelt en person i din virksomhed til
at være kvalitetsansvarlig for transport og/eller
oplagring af fødevarer.
2.0. PROCEDURER FOR TRANSPORT,
SPEDITION ELLER OPLAGRING
2.1. ORDREMODTAGELSE
Den i virksomheden, som modtager ordrer, skal
sørge for at modtage, notere, formidle og endelig arkivere følgende oplysninger om produkt og
transport:
1.
2.
3.
4.

afsenders navn og adresse
modtagers navn og adresse
dato for transportens udførelse.
produkttype og krav til temperatur.

Sporbarhed
Fødevarer skal kunne spores et trin tilbage og et
trin frem. Fødevarer, som antages ikke at leve
op til kravene til fødevaresikkerhed, skal kunne
spores og tilbagekaldes.
I skal kunne levere de oplysninger, der er nødvendige for at kalde et parti fødevarer tilbage fra
markedet, hvis myndighederne forlanger det.
For hver fødevaretransport skal du her og nu
kunne oplyse og dokumentere følgende over for
Fødevareregionen:




afsenders navn og adresse
modtagers navn og adresse
dato for transportens udførelse.

Efterfølgende skal du inden for få timer kunne
fremskaffe informationer, der entydigt identificerer de fødevarer, du har transporteret. Oplysningerne kan være:




vægt eller mængde
evt. parti- eller batchnummer eller tidspunkt for læsning
produkttype, produktbetegnelse eller
produktbeskrivelse.

Dokumentation for sporbarhed kan være fragtbreve, ordresedler, kørselsplan, fax, mail,
bookingnummer eller lignende.
Sporbarhed for animalske fødevarer
Der er specifikke krav til de oplysninger, der skal
følge sendinger af animalske fødevarer (de nye
regler gælder ikke fødevarer, der både indeholder vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter).
Du skal sikre, at følgende oplysninger er tilgængelige for den fødevarevirksomhedsleder, som
du leverer fødevaren til og for Fødevarestyrelsen:
a) en nøjagtig beskrivelse af fødevaren
b) fødevarens omfang eller mængde
c) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er
blevet afsendt
d) navn og adresse på afsenderen (ejeren),
hvis denne ikke er den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra
fødevaren er blevet afsendt
e) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
f) navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som
lederen af den fødevarevirksomhed,
hvortil fødevaren er afsendt
g) en reference, der identificerer partiet,
batchen eller sendingen, afhængigt af
hvad der er relevant, og
h) afsendelsesdatoen.
Det er nok at angive fødevarevirksomhedens
navn og adresse, hvis denne både er ejer og den
virksomhed, som varen leveres/afsendes fra.
Hvis fødevarevirksomheden derimod ejer varen,
men varen produceres og/eller leveres fra en
anden virksomhed (produktionssted), så skal
oplysninger om begge virksomheder følge varen.
Sporbarhed for fisk
Der er udvidede krav til sporbarhed for fisk.
Kravene supplerer de generelle sporbarhedsregler på fødevareområdet.
Kravene er, at:


alle kølede eller frosne, ikke-varmebehandlede fisk, fiskevarer, skaldyr og
bløddyr2 skal være sporbarhed i hele
kæden fra fangst til og med detailledet,

Omfatter også kogte krebsdyr med skal og fisk kogt
før og under røgning.
2
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de krævede oplysninger skal følge varerne i hele kæden, og
medlemslandene skal kontrollere overholdelsen af reglerne i hele omsætningskæden.

De udvidede sporbarhedsoplysninger
Kravene gælder alene for fisk mm. med oprindelse i EU.
Som udgangspunkt indebærer de udvidede sporbarhedskrav, at der for hvert parti skal være følgende oplysninger, jf. art 58, stk. 5, i kontrolforordningen for fisk:
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Identifikationsnummer for hvert parti
Fiskerfartøjets eksterne identifikationsnummer og navn eller navnet på akvakulturproduktionsenheden
FAO alpha-3-koden for hver art
Fangstdatoen eller produktionsdatoen
Mængderne af hver art i kilogram, udtrykt i nettovægt, eller eventuelt antallet
af fisk
Navn og adresse på leverandører
Anvendelse af partiet, hvis forarbejdet
eller solgt til andre end den endelige forbruger
•
Oplysninger om modtager(e),
hvis varerne er solgt til andre
virksomheder og/eller
•
Oplysning om de forarbejdede
produkter, som varerne er anvendt til.
Oplysninger til forbrugerne som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr.
2065/2001: handelsbetegnelsen, det videnskabelige navn, det relevante geografiske område og produktionsmetoden
Om fiskevarerne tidligere har været nedfrosset.

Under transporten er det tilstrækkeligt at de
grundlæggende oplysninger (partiidentifikation/lotnr., afsender og modtager) følger partiet,
hvis de øvrige oplysninger fremskaffes inden for
24 timer.

Skibscontainere
Ved transport af skibscontainere vil sporbarhedsoplysningerne kunne rekvireres hos afsender eller modtager via transportørens lastereference og containerenes id-nummer, som er anført på det fragtbrev, der følger transporten.

12

Tilgængelighed
Du skal kunne afgive oplysningerne ”uden unødig forsinkelse”, når Fødevarestyrelsen anmoder
om dem. Der er ingen særlige formkrav. Oplysningerne skal blot være klart og utvetydigt til rådighed og til at genfinde for den virksomhedsleder, som fødevaren leveres til.
Reglerne er direkte gældende i alle EØS-lande
og gælder også, når fødevaren importeres til EU
fra 3. lande.
Du finder reglerne i gennemførelsesforordning
nr. 931/2011, sporbarhed, animalske fødevarer.

Fragtbreve
Sporbarhedsoplysningerne har du typisk i fragtbrevet. Ved grænseoverskridende transporter og
ofte også ved nationale transporter bekræftes
aftalen mellem afsender og transportør / fragtfører ved et CMR-fragtbrev.
CMR-fragtbrevet skal indeholde en række oplysninger, herunder afsender, transportør og modtagers navn og adresse, oplysninger om godsets
art, indpakning, og mængde samt andre oplysninger og angivelser, som parterne måtte finde
formålstjenlige.
Det kunne fx være krav til temperaturen i lastrummet eller godsets temperatur under transport.

Forbehold på fragtbreve
Når chaufføren/fragtføreren overtager godset,
skal han undersøge, om fragtbrevets oplysninger
om antallet af kolli og deres mærker og numre
er rigtige. Kan dette ikke gøres med rimelige
midler, skal chaufføren/fragtføreren tage forbehold og anføre sin begrundelse i fragtbrevet.
Chaufføren/fragtføreren skal også undersøge
godsets og dets indpaknings synlige tilstand og
begrunde de forbehold, som han/hun evt. har
taget i fragtbrevet.
Det er vigtigt at få afsenders underskrift på forbeholdet. Ellers er det ikke bindende for afsender, hvis der senere måtte blive reklameret over
fejl eller mangler.
Der bør altid tages forbehold, hvis chaufføren
ikke kan kontrollere godset eller dets tilstand,
herunder temperatur, ved modtagelsen.

Transport af skibscontainere
Chaufførens muligheder for at undersøge godset
i en skibscontainer vil ofte være begrænset til
containerens nr., segl nr. og evt. temperatur,
hvis han kører med generator.
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2.2. DISPONERING
En egentlig undersøgelse af godset kan altså
ikke finde sted. Chaufføren bør derfor tage forbehold herom på fragtbrevet for at undgå at
ifalde ansvar.

Valg af køretøj
Fødevarer skal transporteres i egnet transportmateriel:
1. Køretøjer og/eller containere, der anvendes
til transport af fødevarer, skal holdes rene
og i god stand, således at fødevarerne beskyttes mod kontaminering, og de skal om
nødvendigt være udformet og konstrueret
således, at de kan rengøres og/eller desinficeres på passende vis.
2. Beholdere i køretøjer og/eller containere må
ikke anvendes til transport af andet end fødevarer, hvis dette kan føre til kontaminering af fødevarerne.

Når der ikke er adgang til at kontrollere godset,
bør du tage forbehold på fragtbrevet.

Transportørens ansvar
Når en fødevare skal transporteres i køretøjer
med særligt udstyr til at beskytte godset mod
varme, kulde, temperatursvingninger eller luftens fugtighed, skal du som transportør vælge
det rette køretøj, sikre vedligeholdelsen og
chaufførens kendskab til brugen af udstyret.
Transportør og chaufføren skal rette sig efter de
særlige anvisninger, som afsender har meddelt
mht. transporten.
Overdragelse af transport
Ved overdragelse af en transport til en anden
transportør skal du sikre dig, at denne transportør er registreret som fødevaretransportør i sit
hjemland. Danske transportører skal også være
registreret i Næringsbasen.
Du bør også sikre dig, at transportøren lever op
til eventuelt supplerende kvalitets- og/eller kundekrav.
Hertil kommer eventuelt krav om anvendelse af
ATP-godkendt materiel jf. afsnit 2.3. Temperaturregulering.

3. Hvis køretøjer og/eller containere anvendes
til transport af andet end fødevarer eller til
transport af forskellige fødevarer samtidig,
skal varerne om nødvendigt holdes effektivt
adskilt.
4. Bulktransport af fødevarer i flydende form
eller i form af granulat eller pulver skal foregå i beholdere og/eller containere/tanke,
der er forbeholdt transport af fødevarer.
Containerne skal på et eller flere EU-sprog
være forsynet med en tydelig angivelse, der
ikke kan slettes, og hvoraf det fremgår, at
de anvendes til transport af fødevarer, eller
de skal mærkes "kun til fødevarer".
5. Hvis køretøjer og/eller containere har været
anvendt til transport af andet end fødevarer
eller til transport af forskellige fødevarer,
skal der gøres grundigt rent mellem transporterne for at undgå risiko for kontaminering.
6. Fødevarer i køretøjer og/eller containere
skal anbringes og beskyttes således, at risikoen for kontaminering reduceres mest muligt.
7. Om nødvendigt skal køretøjer og/eller containere, der anvendes til transport af fødevarer, kunne virke på en sådan måde, at fødevarerne kan holdes ved en passende
temperatur og temperaturen overvåges.
Krav til udformningen og konstruktionen af
transportmiddel og til de materialer, der kommer i kontakt med fødevarerne, afhænger af fødevarens karakter, emballering, transportens
længde og tekniske krav.
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Opstil evt. en køretøjs-/produktoversigt over,
hvilke køretøjer/lastrum der må læsses med
hvilke produkter. Vær opmærksom på evt. forbud mod samlæsning, særlige krav om rengøring, desinfektion og temperatur ved transport af
forskellige fødevarer.

Der vil være forskellige krav til transportmidlet
afhængigt af, om der er tale om transport af korn
fra marken, frugt og grønt, transport i tank af vin
eller transport af emballerede fødevarer som fx
helkonserves.

Chaufførinstruks
Du skal sikre, at chaufførerne får alle de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre
transportopgaven på en sikker og forsvarlig
måde.
Du skal orientere chaufføren mundtligt og/eller
skriftligt om, hvordan han begrænser risikoen
for beskadigelse, forringelse og/eller forurening
ved læsning, transport og losning af fødevarer.

2.3 LÆSNING, TRANSPORT OG
LOSNING
Du skal sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre transportopgaven på en
sikker og forsvarlig måde, er til stede, og at
chaufføren instrueres, så han/hun er i stand til
at læsse, transportere og losse fødevarerne på
korrekt og forsvarlig vis.

Modtagekontrol
Chaufføren skal instrueres i, hvad han skal
tjekke i forbindelse med overtagelse af en fødevaretransport, fx:
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lastrum, skillevægge og nødvendigt udstyrs stand og hygiejne
kølemaskinens indstilling
godsets temperatur





emballage
luftcirkulation i lastrummet
dokumenter med sporbarhedsoplysninger.

Det er vigtigt, at chaufføren nøje følger instruktionerne om læsning, transport, losning og rengøring.

Ved blandet transport
Fødevarer skal beskyttes mod forurening og anden skadelig påvirkning under transporten. Fødevarer må kun transporteres sammen med andre varer, hvis dette ikke fører til risiko for skadelig påvirkning af fødevarerne.

Adskillelse
Ved transport af fødevarer og andre varer eller
ved samtidig transport af forskellige fødevarer
skal varerne holdes adskilt, hvis det er nødvendigt for at beskytte fødevarerne mod risiko for
forurening. Hvornår og hvordan, der skal ske en
adskillelse, afhænger af, hvilken type fødevarer
og andre varer der transporteres.
Ved transport af emballerede fødevarer vil der
yderst sjældent være behov for adskillelse af
produkterne. Her er risikoen for forurening minimal. Behovet for adskillelse vil derimod ofte
være til stede, hvis der er tale om uemballerede
fødevarer.
Ved transport af fx frosne fødevarer og frosset
dyrefoder, betragtes adskillelsen som effektiv,
hvis varerne er emballerede, og de er placeret
særskilt under transporten.

Bulktransport
Bulktransport af produkter, der er bestemt til at
fortæres af mennesker, og som er i flydende
form, pulver eller granulat, skal ske i køretøjer,
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tanke, containere, beholdere mv., der er forbeholdt transport af fødevarer.
Mel, olie og vin betragtes som flydende, pulver
eller granulat og er dermed omfattet af reglerne
for bulktransporter i beholdere mv., der ikke må
anvendes til andet.
Malt og bygmalt, der har karakter af korn, og
som skal bruges til ølfremstilling, betragtes ikke
som værende hverken flydende, pulver eller granulat og er derfor ikke omfattet af kravet om at
skulle transporteres i beholder mv., der ikke må
anvendes til andet. Tørret og formalet malt er
derimod et pulver, som er omfattet af kravet.

Mærkningskrav
Det skal klart og tydeligt fremgå af bulklastrum
mv., beregnet til fødevarer i flydende form eller i
form af pulver eller granulat, at de kun må anvendes til transport af fødevarer.
Bulklastrummet skal mærkes med ”Kun til fødevarer”. Teksten må ikke kunne fjernes.

Dokumentation
Chaufføren skal kontrollere og opbevare de tilhørende dokumenter (vejeseddel, kontrolvejeseddel, ladeliste, fragtbrev) og efterfølgende aflevere dem på kontoret.

Rapportér afvigelser
Chaufføren skal rapportere eventuelle fejl eller
afvigelser til kontoret og afvente besked om det
videre forløb.
2.4. TEMPERATURREGULERING
Transportøren har ansvaret for at overholde
temperaturkravene.
Råvarer, ingredienser, halvfabrikata og færdige
produkter skal opbevares og transporteres ved
temperaturer, der ikke medfører sundhedsfare
eller kvalitetsmæssige forringelser af fødevaren,
fx fordærv. Hvis en frostvare tør, eller du transporterer kølegods ved for høj temperatur, påvirker du holdbarheden, og der er fare for, at sygdomsfremkaldende bakterier formerer sig eller
udvikler giftstoffer i varen.

Eventuelle specifikke temperaturkrav under
transport skal overholdes, og det skal være muligt at overvåge temperaturen.

Temperaturbestemmelser
Nogle fødevarer skal opbevares og transporteres
ved helt specifikke temperatur.
I praksis vil du typisk overvåge temperaturen i
den omgivende luft efter retningslinjerne i din
virksomheds egenkontrolprogram. Men jævnlig
kontrol af (centrums-)temperaturen af selve fødevaren er også nødvendig.
Dit egenkontrolprogram skal dokumentere kontrol og overvågning af temperaturerne i kølerum, transportmidler og evt. produkt.

Kølekrævende fødevarer
Det er typisk producentens ansvar at køle det
færdigpakkede produkt ned til den angivne temperatur, før det forlader virksomheden. Nedkøling er oftest en vigtig forudsætning for, at opbevaring og transport kan foregå ved den rette
temperatur.
I fødevarehygiejnebekendtgørelsens bilag 3 finder du lovens krav til temperatur for visse fødevarer. Du skal overholde kravene, uanset om fødevaren er mærket med en højere opbevaringstemperatur.
Undtaget er transport direkte til den endelige
forbruger, når du sikrer, at transporten ikke giver anledning til fødevaresikkerhedsmæssige
problemer.

Din chauffør skal kontrollere og overvåge temperaturerne i transportmidlet ved modtagelser
og under transport.
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Transportørens ansvar
Selv om en fødevares temperatur ikke er omtalt
i Fødevarehygiejnebekendtgørelsens bilag 3, og
har ordregiver ikke angivet en transporttemperatur, er du alligevel forpligtet til at sikre, at
transporten sker ved temperaturer, så fødevarerne kan anvendes på sædvanlig måde uden at
være sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde.
Det sikrer du bedst ved at følge producent og ordregivers anvisninger.
Ved grænseoverskridende transporter
CMR-loven finder anvendelse ved den grænseoverskridende transport. Er der aftalt en transporttemperatur, eller er den anført i CMRfragtbrevet, medfører dette, at der er en formodning om, at godset er overtaget ved korrekt
temperatur, og at evt. temperaturskader er opstået i transportørens varetægtsperiode.

Der er ikke et decideret krav om aktiv køling under transport af dybfrosne fødevarer, hvis blot
ovennævnte temperaturkrav kan overholdes.
International transport af dybfrost
De danske regler for transport af dybfrosne fødevarer udspringer fra EU-regler.
Bestemmelsen om accept af kortvarige temperaturstigninger i den dybfrosne vare på højst 3°C
under transport gælder og håndhæves også ved
transport i EU’s indre marked. Forudsætningen
er også her, at der er tale om lokal distribution,
og at transporten sker under iagttagelse af god
opbevarings- og distributionspraksis.
Ved transporter uden for EU i lande, der har underskrevet ATP-konventionen, er det ATPreglerne, der gælder. Her accepteres kortvarige
temperaturstigninger på højst 3°C ved udførelse
af visse tekniske processer, fx afrimning.

CMR-loven indeholder en ansvarsbegrænsning
på 8,33 SDR.

Bevar kølekæden

Ved national transport
Her bliver transportøren fuldt ud erstatningsansvarlig, hvis en aftalt transporttemperatur ikke
overholdes, og dette medfører et tab for ordregiveren. Ved nationale transporter er der ingen
ansvarsbegrænsning som i CMR-loven.

Når du modtager en ordre eller formidler en
transport, bør du sikre dig, at ansvarsforholdet
for den pågældende transport er fastlagt – gerne
i form af en skriftlig transportaftale. Du skal
sikre, at du eller dine ansatte modtager
/videregiver oplysninger, som er nødvendige for
at udfylde fragtbrev og for at gennemføre
transporten korrekt.

Du bør altid kontrollere godsets temperatur ved
overtagelsen samt kunne dokumentere temperaturen under transporten (evt. ved udskrift).

Transport til indfrysning
Transport af fødevarer ved anden temperatur
end den, som er angivet på varens mærkning, fx
fra producent til indfrysning i et frysehus, kræver ingen særlig tilladelse eller dispensation.

Dybfrosne fødevarer
Temperaturen i dybfrosne fødevarer skal være
stabil og overalt i varen være –18°C eller derunder, jf. dybfrostbekendtgørelsen. Kortvarige
temperaturstigninger i varen på højst 3°C accepteres under transport – hvis der er tale om
lokal distribution, og at transporten sker under
iagttagelse af god distributionspraksis.
Ved lokal distribution forstås en kortvarig transport, men det vil være op til et konkret skøn at
definere, hvad der forstås ved ”lokal distribution”.
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Krav til temperatur under transport og oplagring
skal klart fremgå af ordre, fragtbrev og eventuel
arbejdsseddel. Du skal sikre, at chaufføren, som
skal udføre transporten, instrueres om transportens udførelse og om temperaturkravene.
Det er vigtigt, at I har gode arbejdsgange og
egenkontrolprocedurer, der sikrer, at kølekæden
overholdes.
For eksempel bør chauffør eller lagerfolk, der
læsser fødevarer af og på lastbilen, umiddelbart
efter aflæsning køre dem på et lager med den
rette temperatur for den pågældende fødevare.

Transport til den endelige forbruger
Virksomheder kan dog transportere fødevarer direkte til den endelige forbruger uden at overholde den opbevaringstemperatur, der er angivet på de enkelte fødevarer, når virksomheden
sikrer, at transporten ikke giver anledning til fødevaresikkerhedsmæssige problemer.
Dette gælder i de situationer, hvor en fødevarevirksomhed foretager den transport, som normalt foretages af forbrugerne selv.
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Det kan fx være levering af mad fra en diner
transportable eller ved udbringning af fødevarer
fra en købmand til den endelige forbruger. Her
kan kølekrævende fødevarer holdes kolde ved
hjælp af kølebokse med køleelementer eller is.

Køretøjets indretning
Køretøjer, trailere eller containere til transport af
fødevarer skal være indrettet således, at fødevarerne kan transporteres ved en passende temperatur.

Køretøjets temperaturmåler
Kommissionens forordning (EF) Nr. 37/2005 om
temperaturkontrol i forbindelse med transport,
opbevaring og oplagring af dybfrosne fødevarer
foreskriver, at midler til transport, opbevaring og
oplagring af dybfrosne fødevarer udstyres med
egnede måleinstrumenter til hyppig og regelmæssig kontrol af lufttemperaturen ved de dybfrosne fødevarer.
Alle måleinstrumenter, som benyttes til temperaturkontrol, skal være i overensstemmelse med
standard EN 12830, EN 13485 og EN 134863.
Som leder af en fødevaretransportvirksomhed
skal du opbevare alle relevante dokumenter,
som gør det muligt at kontrollere, om ovennævnte instrumenter er i overensstemmelse
med den relevante EN-standard.
Du skal sikre, at temperaturmålinger dateres og
opbevares i et år eller længere, afhængigt af de
dybfrosne fødevarer art og holdbarhed, jf. Forordning om temperaturkontrol i forbindelse med
transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne
fødevarer.

Transport af skibscontainere
Ved lokal distribution og kortvarig transport af
skibscontainer ad landevej på chassis uden generatorsæt er det ikke muligt for transportøren
at dokumentere lufttemperaturen i containerens
lastrum. Men data omkring lufttemperaturen registreres og lagres dog for hele skibscontainerens transportforløb (vej/sø/vej) i containerens
temperaturmålingssystem. Data er tilgængelig i
rederiets edb-systemer.
Dette indebærer bl.a. verifikation (kontrol) af, at måleinstrumenterne måler den korrekte temperatur. Kontrolfrekvensen afhænger af brugerens krav, med udgangspunkt i producentens specifikationer.

I tilfælde af at godsmodtager måtte konstatere
afvigelser og klage over fødevarens beskaffenhed, vil transportøren/containeroperatøren rekvirere temperaturdata hos rederiet.
Endelig vil data for luft- og/eller produkttemperaturen generelt kunne dokumenteres hos/af
godsafsender og -modtager, hvor skibscontainerens temperaturmåler er tilsluttet strøm.
Udføres transporten med generatorsæt vil temperaturen kunne overvåges i overensstemmelse
med virksomhedens gode arbejdsgange eller
egenkontrolprogram. Dokumentation for lufttemperaturen i containerens lastrum lagres i
containerens temperaturmålingssystem.
I tilfælde af at godsmodtager måtte konstatere
afvigelser og klage over fødevarens beskaffenhed, vil transportøren/containeroperatøren rekvirere temperaturdata hos rederiet, der har adgangen til data.

ATP-transporter
Grænseoverskridende transport af letfordærvelige fødevarer er reguleret af et regelsæt kaldet
ATP (Agreement on the Transport of Perishable
foodstuffs).
ATP-konventionen fastsætter en række krav til
transportmateriellets køleevne, isolering og hygiejniske indretning ved transport af letfordærvelige levnedsmidler.
Den danske bekendtgørelse om international
transport af letfordærvelige levnedsmidler implementerer kravene i dansk lovgivning.
Følgende produkter omfattes:







alle frosne eller dybfrosne fødevarer
rå eller pasteuriseret mælk til direkte konsum og industrimælk
yoghurt, smør, fløde, kefir og friske oste
fisk og fiskevarer, undtagen røget, saltet,
tørret eller levende
krebs- og bløddyr, undtagen levende
kød- og slagteaffald

3

Hvis måleinstrumenterne er monteret på et køretøj,
der er underlagt årlig eller periodisk serviceeftersyn på
et aftalt testværksted, bør verifikation af måleinstrumenterne ske ved denne lejlighed.
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Årlig kontrol hos producent eller værksted, der er autoriseret af denne, anbefales, når temperaturloggere
og termometre har været i brug i perioden. Det anbefales at have en systematisk verifikation (kontrol) efter
en brugerfastsat periode, hvor udstyret ikke har været
i brug, hvis der er konstateret eller formodes fejl / afvigelser, eller hvis nye sensorer er taget i brug.
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kødprodukter, undtagen produkter, der er
fuldt konserveret ved saltning, røgning, tørring eller sterilisation
fjerkræ og kaniner, samt
vildt.

Omfang og type af rengøring afhænger af, hvad
der tidligere er blevet transporteret, og hvad der
skal transporteres bagefter. Fx tager visse produkter skade af fugt i et lastrum efter unødvendig vask. Derfor er dialog med kunder vigtig, når
du skal vælge den mest hensigtsmæssige rengøringsmetode.
Rengøringsmidler
Rengøringsmidler skal ikke godkendes af Fødevarestyrelsen, men de må ikke kunne medføre
sundhedsskadelige fødevarer.
Desinfektionsmidler
Desinfektion af lastrummet kan være nødvendigt
for at dræbe mikroorganismer (salmonella eller
andre bakterier, skimmelsvampe, gærsvampe og
lignende). Desinfektion har kun en effekt efter
rengøring af lastrummet.

Materiel, der anvendes til international transport
af ovenstående letfordærvelige fødevarer til eller
fra et andet ATP-land samt i transit gennem Danmark, skal være godkendt til formålet af den kompetente myndighed i en medlemsstat.

Ved grænseoverskridende ATP-transporter skal
transportøren sikre, at virksomhedens materiel:




er ATP-godkendt,
er mærket med godkendelsesklasse og udløb
ledsages af et gyldigt ATP-certifikat.

Er du speditør, og formidler du ATP-transporter,
eller er du transportør, og overdrager du transporten til en ekstern transportør, skal du sikre
dig, at transportøren er i stand til at gennemføre
transporten i materiel, der er ATP-godkendt.
Du skal stikprøvevis kontrollere, om transporterne faktisk sker i ATP-materiel, eksempelvis
ved at udbede dig ATP-certifikat og kontrollere
materiellets ATP-identifikationsmærke.

Efter kemisk desinfektion skal køretøjerne og de
tilhørende hjælpemidler skylles med rent vand
for at fjerne rester af det benyttede desinfektionsmiddel.
Desinfektionsmidler og -materiale opbevares adskilt fra fødevarer, og de skal være godkendt af
Fødevarestyrelsen. Der arbejdes på en lovændring, der vil betyde, at godkendelsesordningen
bortfalder.
På www.fvst.dk finder du: Lister over godkendte
desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler samt stoffer til dampkedelvand.

Overdækning af lastrum eller lasteflade
Efter rengøring og tørring skal lastrummene lukkes eller overdækkes, så lastrum eller lasteflader ikke forurenes af fugle, gnavere, vand eller
anden udefrakommende forurening.

I Danmark varetages ATP-materielkontrollen af
Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde.
Læs mere om ATP-kravene i bilag 3 B.

2.5.

RENGØRING AF KØRETØJER

Et køretøjs lastrum skal rengøres på en måde,
så en efterfølgende negativ påvirkning af fødevaren er udelukket. Rengøring af køretøj, lastrum, pumpe, blæser/suger, studs, slanger og
andet udstyr skal hindre opformering af farlige
bakterier, skimmelsvampe og eventuel krydsforurening mellem forskellige typer produkter.
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2.6. ARKIVERING AF DOKUMENTATIION
Reglerne for sporbarhed stiller krav om, at du
skal kunne dokumentere, hvor I har hentet og
afleveret et parti fødevarer. Ifølge Fødevareforordningen er der ikke noget entydigt krav om,
hvor længe dokumentationen skal opbevares.

2.7. OPLAGRING
Hvis din virksomhed oplagrer, omlader eller
håndterer fødevarer eller drikkevarer, skal lokalerne være registrerede eller autoriserede af Fødevarestyrelsen.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at gemme
dokumentationen i 3 år, som det kræves i fx forældelsesloven.

3.0. HYGIEJNEKRAV

Fordringer på penge eller andre ydelser forældes
efter 3 år jf. forældelsesloven, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov.

3.1. LOKALER
Du skal holde lokaler og faciliteter til fødevarer
rene, og de skal vedligeholdes. Rummene skal
være bygget og indrettet, så de let kan rengøres
for at undgå snavs, skadedyr, forurening eller
sammenblanding af fødevarer, dannelse af kondens eller skimmel på overflader.

Skadedyrsbekæmpelse
Du skal forebygge indtrængen af skadedyr såsom mus, rotter, insekter (flyvende og kravlende) samt fugle i køretøjer og bygninger.
Effektiv rengøring og desinfektion kan for det
meste forebygge skadedyr. Bekæmpelse skal foretages af fagkyndige personer, der kender til
farerne for menneskets sundhed og risikoen for
forurening af fødevarer.
Rottebekæmpelse skal foretages af autoriserede
personer. Bekæmpelsesmidler kan kendes på et
dødningehoved på emballagen. Brug af gift i fælder må ikke foregå inden døre på lager e.l. –
med mindre dyret samtidig fanges i fælden. Kun
tilladte midler må benyttes.
Du bør lave en rengøringsplan for renholdelse af
lokaler og faciliteter og en plan for bekæmpelse
af skadedyr.

Som tommelfingerregel bør virksomheden generelt arkivere alle dokumenter og registreringer
(fragtbreve, vejesedler, temperaturdata, afvigelsesrapporter, vaskecertifikater, kvalitetsmanualer mv.), som har med transport af fødevarer at
gøre i 3 år.

Dokumentationen kan du også anvende over for
kunder, hvis der skulle opstå en strid omkring
forurening eller anden form for kvalitetsforringelse af et givent produkt.

ITD . DTL . Danske Speditører, oktober 2014

3.2. PERSONALE
Personale, der har direkte kontakt med fødevarer, skal være sig bevidst, at der påhviler dem et
stort ansvar. Personalet vil have direkte indflydelse på produkternes kvalitet og sikkerhed. Instruktion om hygiejnekrav til personalet skal øge
fødevaresikkerheden.
Fødevarevirksomheder kan have klare regler for
påklædning, hygiejne og adgangsforbud til visse
områder (produktionsanlæg og kølerum). Det er
vigtigt, at de berørte personer nøje følger reglerne om hygiejne, oplagring, læsning, transport, losning og rengøring.

19

BRANCHEVEJLEDNING FOR TRANSPORT AF FØDEVARER

skal have en procedure for hurtig tilbagekaldelse
af produkter, hvis det måtte vise sig nødvendigt.
Her er virksomhedens evne til internt og eksternt at spore fødevarerne vigtig.
Hvis en afvigelse udgør eller formodes at udgøre
en fare for fødevaresikkerheden, skal kunden
orienteres. Kunden vurderer, om det er påkrævet at kontakte Fødevarestyrelsen med henblik
på eventuel tilbagetrækning af produkter fra
markedet.

Virksomheden kan nedfælde krav til påklædning,
tøjskifte, håndhygiejne/håndvask, renholdelse af
faciliteter, køretøjer, rygning, indtagelse af mad
og drikkevarer etc.

4.0. KONTROL AF SYSTEMET
Fejl og afvigelser kan opstå ved håndtering af
produkter og dokumentation. Alle, der opdager
en fejl eller afvigelse, har pligt til at indberette
fejlen – typisk til nærmeste overordnede – eller
til en anden ansvarlig i organisationen. Som leder af en fødevarevirksomhed skal du sikre, at
virksomheden har et system til registrering og
behandling af afvigelser og reklamationer.

Transportøren skal sikre, at de nødvendige
handlinger bliver foretaget. Beslutningen registreres i afvigelsesrapporten.
Med et velfungerende system til sporbarhed vil
en virksomhed hurtigt kunne være behjælpelig
med at finde frem til et forurenet parti fødevarer
og dermed begrænse skaderne hos godsmodtager.

Revision af egenkontrolprogrammet
Egenkontrolprogrammet tilpasses hver gang, der
sker ændringer i virksomhedens aktiviteter, som
kan have betydning for fødevaresikkerheden.
Typisk revideres virksomhedens egenkontrolprogram en gang årligt.

Afvigelsesrapport
Hvis du eller dine ansatte konstaterer fejl eller
afvigelser i forbindelse med spedition, transportydelsen eller oplagring, skal I registrere disse i
en afvigelsesrapport eller på et andet dokument,
som følger transporten (vejesedler, fragtbrev
etc.) og efterfølgende arkiveres. Ved fejl og afvigelser skal der foretages en korrigerende handling.

Korrigerende handling
En korrigerende handling kan være en allerede
beskrevet procedure i egenkontrolprogrammet
eller en beslutning, som I tager i samråd med
kunden for at få situationen under kontrol. Beslutning og korrigerende handling skal dokumenteres.

Virksomhedens egenkontrolprogram revideres
typisk en gang årligt.

Virksomheden skal undersøge og fjerne årsagen
til afvigelsen eller reklamationen, således at
gentagelser undgås, og fødevarernes kvalitet og
sikkerhed opretholdes, mens de er i virksomhedens varetægt.

Tilbagekaldelse af fødevarer
Tilbagekaldelse af fødevarer er et fælles ansvar,
som også påhviler transportøren. Virksomheden
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5.0. EGENKONTROL FOR LAGRE
Der er særlige krav til egenkontrol i de virksomheder, hvor der sker oplagring af fødevarer (engrosvirksomheder uden behandling) – herunder
transportvirksomheder med lagerfaciliteter til
oplagring af fødevarer. Der er også krav til de
virksomheder, som får oplagret egne fødevarer
(oplægger).
Dette afsnit omhandler kun oplagring (ikke fx
nedkøling, indfrysning eller ompakning). Varer,
som skal opbevares ved særlige temperaturer,
forudsættes således at have den rette temperatur ved indlagringen, så de ikke først skal køles
ned.

Lagerets ansvar
Et lager er en virksomhed, hvor fødevarevirksomheder får oplagret varer, og hvor der er personale til at håndtere fødevarerne.
Virksomhedens egenkontrol skal omfatte:
-

Aftale mellem oplægger og lager
/lagerhotel
Der skal være en klar aftale om ansvarsfordelingen mellem oplæggeren og lager/lagerhotel i de
tilfælde, hvor der er et samarbejde. Det skal
fremgå af aftalen, hvilken del af egenkontrollen
der udføres hvor og af hvem. Både oplægger og
lager/lagerhotel skal altid kunne dokumentere
aftalen over for den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen, og aftalen skal være indarbejdet i
begge parters egenkontrolprogram.
En aftale beskriver fx, at lageret sørger for modtagekontrol af varernes mærkning eller løbende
sortering af varer ud fra udløbet holdbarhedsdato mv. Endvidere kan aftalen beskrive, at oplægger selv sikrer rengøring af lokaler i et lagerhotel.

-

Lagerhotellets ansvar
Et lagerhotel er en virksomhed, hvor fødevarevirksomheder lejer plads til at opbevare egne
varer, og hvor oplæggerne selv håndterer egne
varer (dvs. ind- og udlæsning samt anbringelse
på lageret).
Virksomhedens egenkontrol skal omfatte:
-

-

Dokumentation for ført egenkontrol og fejlrapporter mv. skal opbevares på den lokalitet, som
har ansvaret for at føre egenkontrollen.

opbevaringsforhold (temperatur, rengøring,
vedligehold, skadedyrssikring m.m.)
procedurer, der sikrer, at de kun modtager
varer, som de er registreret/autoriseret til at
opbevare
at oplæggeren kontaktes, hvis der konstateres varer, som lageret ikke er registeret /
autoriseret til at opbevare, varer med udløbet holdbarhed eller varer uden identifikationsmærkning. Det er derefter oplæggerens
ansvar at tage stilling til, hvad der skal ske
med de pågældende varer
sporbarhed til alle oplæggere.

5.1. ENSARTET ANSVAR FOR LAGRE OG
LAGERHOTELLER
Såvel lagre som lagerhoteller har ansvaret for
at:
–
–
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modtageforhold
opbevaringsforhold (temperatur, rengøring,
vedligehold, skadedyrssikring m.m.)
varernes status
sporbarhed
procedurer, der sikrer, at man kun modtager
varer, som man er registreret/autoriseret til
at opbevare
procedurer, der sikrer, at oplæggeren kontaktes, hvis der findes varer, som lageret
ikke er registreret/autoriseret til at opbevare, varer med udløbet holdbarhedsdato eller varer uden identifikationsmærkning. Det
er derefter oplæggerens ansvar at beslutte,
hvad der skal ske med de pågældende varer
at lagerets personale har den nødvendige
uddannelse/træning i at håndtere fødevarer.

være registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen,
der kun oplagres de typer af produkter i
virksomheden, som den er registreret eller
autoriseret til – dvs. fødevarer, eventuelt
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kun emballerede fødevarer samt i givet fald
andre typer varer.
Lagervirksomheden skal have procedurer for
kontrol af, at der kun oplagres varer i overensstemmelse med lagervirksomhedens registrering/autorisation eller tilladelser i øvrigt.
Kontrollen kan være stikprøvebaseret og basere
sig på papirkontrol (oplysninger fra oplæggerne
om, hvilke varer den enkelte oplægger oplagrer)
og/eller fysisk kontrol af varer i lagervirksomheden, inkl. aflæsning af vareart på mærkning på
fx kartoner.

Afvigelser
Hvis det i forbindelse med kontrol bemærkes, at
varen er mærket med holdbarhedsdato, og holdbarhedsdatoen er overskredet, skal lagervirksomheden gøre oplæggeren opmærksom på
dette, så oplæggeren kan afklare, om varen stadig er en fødevare, eller om den skifter status til
affald/animalsk biprodukt.
Hvis det i forbindelse med kontrol bemærkes, at
varen ikke er mærket med sundhedsmærke eller
identifikationsmærke i overensstemmelse med
reglerne herom, skal lagervirksomheden gøre
oplæggeren opmærksom på dette.
Herudover skal lagervirksomheden reagere, såfremt der ved modtagelse eller under oplagring
opstår mistanke om, at varer ikke er i overensstemmelse med lagervirksomhedens registrering/autorisation og eventuelle tilladelser. I den
udstrækning lagervirksomheden håndterer varer, skal den have procedurer herfor, herunder
procedurer for orientering af oplægger, såfremt
varer er eller bliver beskadiget.
Lagervirksomheden har ansvar for de fysiske
rammer af selve lageret, herunder indretning,
vedligeholdelse, rengøring, skadedyrssikring og
håndtering af affald. Rengøring kan for lagerhoteller eventuelt være et fælles ansvar med oplægger, jf. omstående.

Lagervirksomheden skal have procedurer for at
verificere, at der kun oplagres varer i overensstemmelse med lagervirksomhedens registrering/autorisation eller tilladelser i øvrigt.

Temperaturkontrol
Som et væsentligt element har lagervirksomheder, der oplagrer varer med særlige temperaturkrav, ansvar for at have og vedligeholde de nødvendige faciliteter til at sikre opfyldelse af særlige temperaturkrav.
Lagervirksomheden skal sørge for at oplyse kunder om, hvilke temperaturer man kan tilbyde, og
sørge for at oplyse oplæggerne om det, såfremt
der optræder fejl i temperaturreguleringen –
normale udsving i temperaturen pga. ind- og udflytning af varer, afrimning osv. betragtes normalt ikke som fejl.
Det er herefter op til oplæggerne at tage de
nødvendige skridt vedr. selve varerne, jf. nedenfor om affald.

Uddannelse
Lagervirksomheden har ansvar for den nødvendige uddannelse/træning af sit eget personale.
Lagervirksomheden har ansvar for at have et
HACCP-baseret egenkontrolprogram ved oplagring af kølekrævende fødevarer. Omfanget af
egenkontrollen er forskelligt for lagre og lagerhoteller, jf. omstående.
Lagervirksomheden har ansvar for sporbarhed af
de oplagrede varer – omfanget heraf er forskelligt for lagre og lagerhoteller, jf. omstående.

22

ITD . DTL . Danske Speditører, oktober 2014

BRANCHEVEJLEDNING FOR TRANSPORT AF FØDEVARER

5.2. SÆRLIGE REGLER FOR LAGRE
I lagre er det lagervirksomhedens personale, der
sørger for al håndtering af varerne. Lageret har
derfor ansvaret for rengøring og affaldshåndtering.

Modtagelse
Lagerets egenkontrolprogram skal typisk omfatte kontrol af fødevarens temperatur (iht. lovkrav eller krav fra producent) ved modtagelsen,
temperaturstyring i lokaler med særlige temperaturforhold, overholdelse af temperaturkrav ved
afsendelse osv.

Sporbarhed
Lageret skal - for at leve op til sit ansvar vedr.
sporbarhed - have registreringer, der viser,
hvorfra der er modtaget fødevarer, og hvortil
der afsendes fødevarer. Det vil som minimum
omfatte følgende oplysninger:
–
–
–
–
–
–
–
–

oplægger af fødevarer (navn, adresse)
vareart modtaget (som oplyst af oplægger)
varemængde modtaget
dato for modtagelse
vareart afsendt (som oplyst af oplægger)
varemængde afsendt
dato for afsendelse
modtager af varer (som oplyst af oplægger)
i de tilfælde, hvor varen skal ledsages af dokumenter krævet af fødevaremyndighederne.

vedregel fødevarevirksomheder (der er ikke generelt forbud mod oplagring af fødevarer for privatpersoner).
Oplæggerens (eller transportfirmaets) personale
må derfor forventes at have den nødvendige viden til at optræde hygiejnisk forsvarligt i forbindelse med håndtering af varer i lagerhotellet.

Afvigelser
Såfremt lagerhotellet observerer uhensigtsmæssig optræden af en person, skal lagerhotellet naturligvis skride ind over for dette – afhængigt af
situationen over for den pågældende person eller over for oplæggeren. Såfremt lagerhotellet
oplægger fødevarer for privatpersoner eller har
tilladelse til at oplægge andre varer end fødevarer, vil der formentlig være behov for at have
større kontrol med de personer, der færdes i
virksomheden i den sammenhæng, idet disse
personer ikke nødvendigvis har den nødvendige
viden til at optræde hygiejnisk forsvarligt.

Modtagelse
Lagerhotellets egenkontrolprogram skal typisk
omfatte temperaturstyring i lokaler med særlige
temperaturforhold. Desuden skal lagerhotellet
have procedurer, der sikrer/kan dokumentere,
at et bestemt parti varer til enhver tid kan knyttes sammen med en bestemt oplægger.

Sporbarhed
5.3. SÆRLIGT FOR LAGERHOTELLER
I lagerhoteller er det oplæggeren, der sørger for
håndtering af varerne. Lagerhotellet har ansvar
for rengøring af de fælles områder (fx ind- og
udlæsningsfaciliteter, transportgange, affaldsrum).
I visse lagerhoteller oplagres varerne i adskilte
bokse, hvortil kun oplæggeren har adgang under
normale forhold. I disse tilfælde har oplæggeren
ansvar for rengøring i boksen. Lagerhotellet har
ansvar for at gribe ind, såfremt manglende rengøring i boksen medfører risiko for forurening af
andre varer.
I lagerhoteller, hvor varerne oplagres i større
haller, hvor oplæggernes varer fx kun er adskilt
ved en streg på gulvet, har lagerhotellet ansvar
for rengøring i lagerområdet.

Lagerhotellet skal - for at leve op til sit ansvar
vedr. sporbarhed - have registreringer, der viser, hvem der oplagrer fødevarer i lagerhotellet
og dermed står for ind- og udlæsning. Det vil
som minimum omfatte følgende oplysninger:
–

oplægger af fødevarer (navn, adresse).

Såfremt varen i forbindelse med afsendelse fra
lagerhotellet skal ledsages af dokumenter krævet af fødevaremyndighederne, skal lagerhotellet
som minimum have følgende
yderligere oplysninger:
–
–
–
–

vareart afsendt (som oplyst af oplægger)
varemængde afsendt
dato for afsendelse
modtager af varer (som oplyst af oplægger).

Læs mere på www.fvst.dk..

Oplæggerne (eller det transportfirma, som oplæggeren eventuelt har bestilt til at sørge for
transport til eller fra lagerhotellet) er som ho-
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IMPORT AF FØDEVARER
Hvis du vil indføre fødevarer med salg for øje
(importere eller samhandle), skal du være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.
Som importør er du ansvarlig for, at fødevaresikkerheden er i orden for de importerede fødevarer, og at de overholder anden lovgivning. Importøren skal derfor fastsætte procedurer for
modtagekontrol. Læs mere om import og eksport på fvst.dk.
Modtagekontrol kan omfatte såvel tjek af dokumenter som tjek af selve varen.
Modtagervirksomheder
En importør kan vælge at lade en godkendt
modtagervirksomhed forestå kontrollen af de
importerede varer.

Som modtagervirksomhed skal du løbende føre
et register over modtagne partier fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om importør,
dato for modtagelsen, produktkategori, antal
kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland.
Du skal som modtagervirksomhed opbevare registeret i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.
En importør skal for hvert parti, der modtages
på modtagervirksomheden, som egenkontrol foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende
lovgivning samt besigtige partiet. Denne kontrol
skal foretages, før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at
sundheds- og identifikationsmærker er anført på
fødevarerne i overensstemmelse med gældende
lovgivning.

Modtagervirksomheden skal på anmodning underrette Fødevarestyrelsen, fødevareafdelingerne om modtagelse eller forventet modtagelse
af partier af fødevarer.
Der er altså tale om en konkret vurdering fra sag til sag.
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BILAG 1: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvorfor skal min undervognmand, som kun ejer
en trækker og henter trailere eller containere
læsset med fødevarer, være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen?
I fødevareforordningen (forordning (EF) nr.
178/2002), artikel 3, nr. 2, er "fødevarevirksomhed"
defineret:
2) »fødevarevirksomhed«: ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje
udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som
et hvilket som helst led i produktionen, tilvirkningen
eller distributionen af fødevarer.
Der er derfor ikke nogen tvivl om, at en transportør,
der distribuerer fødevarer, er en fødevarevirksomhed.
I hygiejneforordningen (forordning (EF) nr. 852/2004),
artikel 6, stk. 2, er det angivet, at virksomheder skal
registreres:
2. Ledere af fødevarevirksomheder skal navnlig give
den relevante kompetente myndighed meddelelse på
den måde, som myndigheden kræver, om alle virksomheder, som de er ansvarlige for, og som udfører
enten produktion, forarbejdning eller distribution af fødevarer, med henblik på registrering af de pågældende
virksomheder
Heraf fremgår, at alle virksomheder, der udfører distribution, skal være registreret.
Det følger endvidere af artikel 3, at det er lederen af
den enkelte virksomhed, der har ansvar for at overholde lovgivningen:
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Artikel 3 Generel forpligtelse
Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, at produktionen, forarbejdningen og distributionen i alle led, som
er under deres kontrol, er i overensstemmelse med de
relevante hygiejnebestemmelser i denne forordning.
Det er altså ikke sådan, at blot fordi man er hyret af
en anden vognmand (i stedet for af den virksomhed,
som skal have varer transporteret), kan man frasige
sig ansvar - man har altid ansvar for det arbejde, man
påtager sig som virksomhed.
Gælder reglerne om accept af kortvarige temperaturstigninger på op til 3 grader C i dybfrosne
fødevarer også, når jeg kører i udlandet?
De danske regler for transport af dybfrosne fødevarer
udspringer fra EU-regler.
Bestemmelsen om accept af kortvarige temperaturstigninger i den dybfrosne vare på højst 3°C under
transport gælder og håndhæves også ved transport i
EU’s indre marked. Forudsætningen er også her, at der
er tale om lokal distribution, og at transporten sker
under iagttagelse af god opbevarings- og distributionspraksis.
Ved transporter uden for EU i lande, der har underskrevet ATP-konventionen, er det ATP-reglerne, der
gælder. Her accepteres kortvarige temperaturstigninger på højst 3°C ved udførelse af visse tekniske processer, fx afrimning.
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BILAG 2: TEMPERATURKRAV
Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer (Bilag 7 i Fødevarestyrelsens Vejledning om
fødevarehygiejne)
Dette bilag er udarbejdet for at give overblik over de
temperaturkrav, som findes i hygiejneforordningen for
animalske fødevarer, hygiejnebekendtgørelsen og dybfrostbekendtgørelsen. Desuden er der taget højde for
definitioner i forordningen om handelsnormer for fjerkræ.
Der er i alle tilfælde tale om krav til opbevaringstemperaturen ved oplagring og transport, men ved en

stor del af temperaturkravene er det præciseret, at det
er produktets temperatur, der stilles krav om. Disse
krav er fremhævet med fed skrift.
Krav til engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomheder
Temperaturkravene gælder ved oplagring på tilvirknings- og distributionsvirksomheder, inkl. ferskvareterminaler og engrossupermarkeder, som ikke sælger direkte til den endelige forbruger, samt ved den transport, der foretages af disse virksomheder; dvs. transport mellem disse virksomheder og transport frem til
levering i en detailvirksomhed.

Temperaturkrav
Følgende betegnelser anvendes i tabellen på næste side:
– Temperatur i fed skrift: Produktets temperatur
– Temperatur i almindelig skrift: Opbevaringstemperatur (omgivelsestemperatur)
– -- : Ingen bestemmelser i fødevarelovgivningen
–
ej relevant: Produktet findes ikke p.t. i pågældende virksomhedstype
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Maks. temperatur, °C
En gros
Detail
Kølevarer
KØD
Kød af svin, kvæg, får, geder, hest mv., opdrættede hjortedyr og vildsvin, vildtlevende storvildt (hjortedyr og vildsvin mv.)
Spiselige slagtebiprodukter, fx indmad, fra svin, kvæg, får, geder, hest
mv., opdrættede hjortedyr og vildsvin, vildtlevende storvildt (hjortedyr
og vildsvin mv.)
Kød af fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns mv.)
Kød af opdrættede kaniner, strudse mv. og vildtlevende småvildt (fx
harer og fuglevildt)
Hakket kød
Tilberedt kød
Maskinsepareret kød
Kødbærende knogler til fremstilling af maskinsepareret kød
ÆG
Friske æg
Temperaturkrav gælder ikke ved transport på mindre end 8 timer
Flydende æg
Industrielt fremstillede ægprodukter
MÆLK
Rå mælk
Temperaturkravet gælder med visse undtagelser
Færdigpakket pasteuriseret konsummælk og færdigpakkede pasteuriserede konsummælksprodukter.
Temperaturkravet gælder ikke UHT-behandlede eller steriliserede konsummælksprodukter samt syrnede konsummælksprodukter, der modner i pakningen, fx yoghurt
Pasteuriseret mælk, som er beregnet til konsummælk, og som ikke er
mærket med en lavere opbevaringstemperatur.
Temperaturkravet gælder ikke UHT-behandlede eller steriliserede konsummælksprodukter samt syrnede konsummælksprodukter, der modner i pakningen, fx yoghurt
FISK
Hele ferske fisk (uindpakkede)
Andre ferske fiskevarer, vakuumpakket o.l., renset, udskåret, fileteret,
hakket fiskekød, fiskefars
Kogte fiskevarer af krebsdyr og toskallede bløddyr m.m.
Letkonserverede fiskevarer i detailpakning, fx røgede, gravede eller
varmebehandlede
Rejer i lage i engrospakning
Fiskehalvkonserves
ØVRIGE
Nedkølede, varmebehandlede, letfordærvelige fødevarer
Fødevarer med creme, flødeskum eller fromage
Fødevarer med creme, flødeskum eller fromage, der anvendes eller
sælges senest 12 timer efter fremstillingen
Mayonnaise, salater og remoulade, pH > 4,5
Frølår
Grever
Temperaturkravet gælder ikke grever, som er afsmeltet ved en temperatur på over 70 °C, og som har et vandindhold på mindre end 10%
Frostvarer
Kød
Hakket kød og tilberedt kød
Maskinsepareret kød
Kødbærende knogler til fremstilling af maskinsepareret kød
Fiskevarer
Hel frossen fisk i saltlage til konserves
Flydende æg og ægprodukter
Grever
Temperaturkravet gælder ikke grever, som er afsmeltet ved en temperatur på over 70 °C, og som har et vandindhold på mindre end 10%
Dybfrosne fødevarer
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B: Almindelige danske temperaturkrav
Uddrag fra bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om
fødevarehygiejne.
Opbevaring og transport af de i bilag 3 nævnte fødevarer må maksimalt ske ved de temperaturer og inden
for de frister, der er angivet i bilaget ud for de enkelte
fødevarer. De i bilaget angivne temperaturer skal
overholdes, uanset der i forbindelse med fødevarens
mærkning er angivet en højere opbevaringstemperatur.
Temperaturbestemmelser (jf. § 23)
a) Temperaturkrav ved opbevaring og transport
af fødevarer
Fødevarer

Maks. temperatur

Industrielt fremstillede ægprodukter,
som skal opbevares på køl

+ 4 °C i
fremstillingsvirksomheden,
ellers + 5
°C
+ 5 °C

Hakket kød, kødfars o.l., herunder rå
medisterpølse
Fersk fjerkrækød
Letkonserverede fiskevarer(1) i detailpakning
Rejer i lage i engrospakning
Fødevarer indeholdende creme, flødeskum eller fromage
Nedkølede, varmebehandlede, letfordærvelige(2) fødevarer, inkl, konsummælk og konsummælksprodukter
(undtaget UHT-behandlede eller steriliserede konsummælksprodukter)
Fiskehalvkonserves(4)
Fødevarer indeholdende creme, flødeskum eller fromage, der anvendes
eller sælges senest 12 timer efter
fremstillingen
Mayonnaise, salater og remoulade
med pH over 4,5
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+ 5 °C
+ 5 °C
+ 5 °C
+ 5 °C
+ 5 °C(3)

+ 10 °C
+ 10 °C

+ 10 °C

Æg, dog ikke ved primærproduktion
eller transport af æg, hvor transporten varer mindre end 8 timer
Frossent flydende æg og frosne ægprodukter
Frosne fiskevarer

+ 12 °C
- 12 °C
- 18 °C

(1) Letkonserverede fiskevarer: Fisk og fiskevarer,
der efter konservering har et saltindhold på mindre
end 6% og et syreindhold, der giver en pH værdi over
5, og som heller ikke ved tilsætning af andre konserverende midler har opnået en holdbarhed som fiskehalvkonserves. Som letkonserverede fiskevarer anses
endvidere røgede, gravede, varmebehandlede eller på
anden måde behandlede fisk og fiskevarer, hvorved
der er opnået en lidt længere holdbarhed end for ferske fiskevarer.
(2) Letfordærvelige fødevarer: Fødevarer, som ved
opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid
a) vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller
b) kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være
sundhedsskadeligt.
(3) Udgået
(4) Fiskehalvkonserves: Fisk og fiskevarer, der er
gjort holdbare i begrænset tid ved tilsætning af salt,
sukker, syre eller konserveringsmidler, og som er pakket i lukket detailemballage.
b) Temperaturkrav for fiskevarer, der skal holdes
i live, samt for levende toskallede bløddyr mv.
Fiskevarer, der skal holdes i live, og levende toskallede
bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle skal opbevares og transporteres ved en temperatur og på en
måde, der ikke skader fødevaresikkerheden eller varernes levedygtighed.
Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra
denne bestemmelse.
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C: ATP-transporter
Betegnelsen ATP dækker over en FN-traktat, som Danmark tiltrådte i 1976 vedrørende international transport af letfordærvelige fødevarer og det særlige materiel, der anvendes til sådanne transporter.
Materiel, der anvendes til international transport af
visse letfordærvelige fødevarer til eller fra et andet
ATP-land samt i transit gennem Danmark, skal være
godkendt til formålet af den kompetente myndighed i
en medlemsstat. Materiellet mærkes med godkendelsesklasse og –udløb samt ledsages af et gyldigt ATPcertifikat.
I bekendtgørelse nr. 801 af 6. december 1991 § 17 og
18 er der fastsat specifikke temperaturbestemmelser,
der skal overholdes ved ATP-transporter:
§ 17. Ved transport af levnedsmidler, der ifølge ledsagedokumenter angives som dybfrosne eller frosne, må
temperaturen på et hvilket som helst tidspunkt i lasten
ved pålæsning, under transport samt ved aflæsning,
ikke være højere end den, der er anført i det følgende
ud for hver enkelt levnedsmiddelkategori:

Stk. 3. Ved import af dybfrosne levnedsmidler skal
de til enhver tid her i landet gældende bestemmelser
for dybfrosne levnedsmidler være overholdt, jf.
Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 21.
december 1990 om dybfrosne levnedsmidler.
§ 18. Levnedsmidler, der hverken er dybfrosne eller
frosne, må ikke transporteres ved temperaturer, der
overstiger de temperaturer, der i det følgende er angivet ud for hver enkelt levnedsmiddelkategori:
1) Slagteaffald (indmad)

+3 oC

2) Vildt

+4 oC

3) Fjerkræ og kaniner

+4 oC

4) Mælk (rå eller pasteuriseret) i tanke,
til direkte konsum

+4 oC

5) Mejeriprodukter (yoghurt, kefir,
fløde og frisk ost)

+4 oC

6) Industrimælk

+6 oC

1) Iscreme og frosne eller dybfrosne,
koncentrerede frugtsafter

-20 oC

7) Smør

+6 oC

2) Frossen eller dybfrossen fisk

-18 oC

3) Alle andre dybfrosne levnedsmidler

-18 oC

8) Kødprodukter, der ikke er konserverede
ved saltning, røgning, tørring eller
sterilisering

+6 oC

4) Smør og andre frosne fedtstoffer

-14 oC

9) Kød (eksklusive affald (indmad))

+7 oC

5) Frosset affald (indmad), æggeblommer, fjerkræ og vildt

-12 oC

6) Frosset kød

-10 oC

7) Alle andre frosne levnedsmidler

-10 oC

Stk. 2. Ved visse tekniske operationer, f.eks. afrimning af maskinkølet materiels fordamper, der forårsager en kortvarig temperaturstigning af begrænset omfang i en del af lasten, kan tolereres en temperaturstigning på højst 3 oC over den temperatur, der i stk. 1
er anført for hver enkelt levnedsmiddelkategori.
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Stk. 2. Ved »frisk ost«, som nævnt under stk. 1, nr.
5, forstås en ikke modnet (ikke-lagret) ost, der er klar
til forbrug kort tid efter fremstilling, og som har begrænset holdbarhed.
Stk. 3. Fisk, bløddyr og krebs, bortset fra røget, saltet, tørret eller levende fisk samt levende bløddyr og
levende krebs, skal altid transporteres i smeltende is.
Stk. 4. Varigheden af den samlede transport bør
principielt ikke overstige 48 timer for de i stk. 1 nr. 1,
4, 5 og 6 nævnte kategorier.
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BILAG 3: VAREPRØVER
Fødevarestyrelsen accepterer, at virksomheder kan
have en udviklingsafdeling eller et prøvekøkken, hvor
de eksperimenterer med forskellige varer, som de i øvrigt ikke nødvendigvis er autoriseret/registreret til at
håndtere.
Temperatur
Der er ikke i lovgivningen fastsat temperaturkrav mht.
vareprøver, men skal det have nogen mening for modtagervirksomheden, bør varerne opfylde de normale
krav til opbevaringstemperatur.
Indførsel af vareprøver
Hvis en virksomhed vil indføre fødevarer som vareprøver til fx laboratorieanalyse, udstillingsbrug, testning
af maskiner m.m., er der en række regler, der skal
overholdes.
Kravene er ikke ens for animalske fødevarer og ikkeanimalske fødevarer. Der er også forskel på reglerne,
hvis vareprøven kommer fra et samhandelsland (EUlande, Norge og Andorra, Schweiz, Liechtenstein, San
Marino, Færøerne (kun fisk og fiskevarer) og Island)
eller et tredjeland (lande uden for samhandelsområdet).
Der er ikke krav om, at importøren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller som importør.
Da der er risiko for, at dyresygdomme som fx mundog klovesyge og fugleinfluenza kan smitte danske dyr,
er reglerne for animalske vareprøver fra tredjelande de
skrappeste.
Animalske vareprøver fra tredjelande
Indførsel af vareprøver af animalske fødevarer fra
tredjelande kræver en tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
Ansøgning om vareprøvetilladelse kan ske ved at udfylde vareprøveerklæringen, der findes på Fødevarestyrelsens internet. Ansøgningen skal sendes til Fødevarestyrelsen. Dokumenter relevant for ansøgningen
vedlægges.
Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet, før
vareprøven ankommer til Danmark.
Hvis der kan gives tilladelse, vil minimumskravene
være:
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• Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet
• Vareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål
• Vareprøven må ikke bringes i omsætning eller udleveres, uddeling af smagsprøver på stedet dog er tilladt
• Emballagen og rester af vareprøven skal destrueres
eller returneres, og
• Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres.
Der kan stilles flere krav, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, det er nødvendigt. Fx vil der i nogle tilfælde
blive stillet krav om, at vareprøven desinficeres, før
den forlader tredjelandet.
Animalske vareprøver fra EU lande
Indførsel af animalske vareprøver fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængde-begrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det
er en vareprøve. Vareprøven må ikke omsættes eller
udleveres, medmindre det er som smagsprøver fx i
forbindelse med udstillinger.
Reglerne for indførsel af animalske vareprøver
Reglerne om indførsel af vareprøver af animalske fødevarer findes i Veterinærkontrolbekendtgørelsen og Veterinærkontrolforordningen.
Ikke-animalske vareprøver fra alle lande
Ikke-animalske fødevarer kan som vareprøver indføres
uden tilladelse og uden begrænsning på mængden.
Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne
sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Vareprøven
må ikke overdrages eller bruges til fremstilling af fødevarer, medmindre det er som smagsprøver fx i forbindelse med udstillinger.
Anden lovgivning
Andre myndigheder kan også have lovgivning på området, fx NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen.
Læs mere her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_og_eksport/Sider/indfoersel---vareproever.aspx
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BILAG 4: MÆLK OG VALLE
Når mælk og valle sendes fra mejerier ud til landmænd til foderbrug, er der visse bestemmelser, der
skal være opfyldt i henhold til biproduktforordningen.
Notat om anvendelse af mælk og valle fra mejerier til fodring
Forordning 79/2005, bilag I indeholder bestemmelser
om, hvordan mælk og mælkeprodukter skal behandles
og sendes ud til landmænd, der ønsker at anvende det
til foder.
1. Mælkeprodukter, der er pasteuriseret en gang
Mælkeprodukter, der er pasteuriseret en gang i overensstemmelse med bilag III, afsnit IX, kapitel II, del
II, punkt 1. a). forordning 853/2004, må sendes til
godkendte bedrifter i Danmark.
2. Valle fremstillet af ikke varmebehandlede
mælkeprodukter
Valle, der er fremstillet af ikke varmebehandlede mælkeprodukter, skal indsamles mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og pH-værdien skal være under
6,0, inden vallen sendes direkte til godkendte bedrifter
i Danmark.
Afsendelse til godkendte bedrifter
Valle fremstillet af ikke varmebehandlede mælkeprodukter og mælkeprodukter, der er pasteuriseret en
gang, må kun sendes til et begrænset antal bedrifter.
Fødevarestyrelsen har på baggrund af den dyresundhedsmæssige status i Danmark vurderet, at bedrifternes godkendelse kan bestå i, at fødevareregionen registrerer de bedrifter, der sendes mælkeprodukter og valle til. Mejeriet skal opbevare en liste med
CHR-nummer, navn og adresse på bedrifterne. Enhver
ændring i listen skal meddeles til fødevareregionen.
Fødevarestyrelsen har ligeledes vurderet, at et mejeri
maksimalt må sende mælkeprodukter og valle til 15
bedrifter. Denne vurdering er foretaget på baggrund af
det opsporings- og bekæmpelsesarbejde, som vil følge
af et evt. udbrud af mund- og klovesyge i Danmark.

3. Pasteuriserede mælkeprodukter og produkter,
der har været i berøring med rå mælk
Mælkeprodukter, herunder rengøringsvand, der har
været i berøring med rå mælk, og/eller er blevet pasteuriseret i overensstemmelse med bilag III, afsnit
IX, kapitel II, del II, punkt 1. a). forordning 853/2004,
skal gennemgå mindst en af følgende behandlinger,
før de kan sendes ud til foderbrug:





Ultrahøj temperatur (UHT) ved mindst 135 oC
i mindst et sekund.
Sterilisering ved en F0 værdi på 3 eller mere.
Pasteurisering, jf. bilag III, afsnit IX, kapitel
II, del II, punkt 1. a). i forordning 853/2004,
eller anden sterilisering end den, der er omhandlet i bilag III, afsnit IX, kapitel II, del II,
punkt 1. b) i forordning 853/2004, efterfulgt
af:
o hvis det drejer sig om tørmælk eller
tørmælksprodukter, en tørringsproces, eller
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o

hvis det drejer sig om et syrnet
mælkeprodukt, en proces, hvorved
pH-værdien er blevet sænket og
holdt under 6,0 i mindst 1 time.

Kategorisering af mælkeprodukter i henhold til
biproduktforordningen
Valle og andre mejeriprodukter, der skal anvendes til
foder, er i henhold til Biproduktforordningen kategori
3-materiale.
I visse tilfælde er mælk og mælkeprodukter kategori
2-materiale, som ikke må anvendes til foder. For eksempel vil mælk, der indeholder restkoncentrationer af
veterinære lægemidler, være kategori 2-materiale,
hvis grænseværdierne er overskredet. Kategori 2-materiale skal anvendes og bortskaffes i henhold til Biproduktforordningen.
Transport
Det er ikke acceptabelt, at én og samme tankbil anvendes både til fødevarer og animalske biprodukter.
Det er således ikke acceptabelt, at der anvendes løse
skilte mærket med ”kun til levnedsmidler” eller ”ikke
til konsum”, afhængigt af, hvad der findes i tanken.
Tankbiler kan som udgangspunkt ikke anvendes til
både foder og fødevarer.
Som udgangspunkt kan det således ikke lade sig gøre
at transportere fødevarer og foder i samme transportmiddel. Et mejeri kan anvende samme transportmiddel
til fødevarer og produkter til foder, hvis der er tale om
pasteuriserede mælkeprodukter af fødevarekvalitet.
Det er dog en forudsætning, at mælkeprodukterne opfylder kravene om behandling i henhold til Kommissionens forordning 79/2005, som beskrevet i dette notat,
før de afsendes fra mejeriet. Hvis produkterne ikke er
behandlet efter reglerne i fødevarelovgivningen, fx
hvis der er tilsat myresyre, er produkterne animalske
biprodukter.
Den pågældende virksomhed skal sikre sig, at produkterne kan spores.
Valle og mælkeprodukter, som er kategori 3-materiale,
skal transporteres og identificeres i overensstemmelse
med kravene i bilag II i Biproduktforordningen. Under
transporten skal en etiket eller et skilt, der er anbragt
på køretøjet, klart angive ordene ”Kategori 3-materiale” og ”ikke til konsum”.
Under transporten skal valle og mælkeprodukter, som
er kategori 3-materiale være ledsaget af et handelsdokument, der angiver:







Dato for udvejning fra mejerivirksomheden.
Beskrivelse af produktet, herunder kategori,
behandling.
Produktmængde.
Oplysning om oprindelsesvirksomheden (mejeriets autorisations nr.).
Transportørens navn og adresse.
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Modtagerens navn og adresse samt evt. registreringsnummer eller CHR-nummer.

Handelsdokumentet udleveres til modtageren sammen
med leverancen, og kopier heraf opbevares af hhv. oprindelsesmejerivirksomheden og transportøren.
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Handelsdokumenterne og kopier heraf kan udgøre optegnelserne jf. kapitel IV i bilag II i biproduktforordningen. Handelsdokumenter og kopier heraf skal opbevares i mindst 2 år.
Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledningen/Sider/56-5Transport-af-valle-til-foder.aspx
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BILAG 5: ØKOLOGISKE PRODUKTER
I Danmark er kontrollen med økologiske fødevarer delt
mellem Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen.
Reglerne for den økologiske landbrugsproduktion og de
tilhørende forsyningsvirksomheder bliver administreret
og kontrolleret af NaturErhvervstyrelsen, mens Fødevarestyrelsen administrerer og kontrollerer reglerne
for den videre forarbejdning og forhandling af økologiske fødevarer.
Kontrol med økologi
Fødevarestyrelsens kontrol med økologiske fødevarer
bliver udført på baggrund af bestemmelserne i EU's
økologiforordninger og den danske bekendtgørelse om
økologiske fødevarer og de principper, der er beskrevet i vejledningen om økologiske fødevarer.
Lovgivning:
EU's økologiforordninger
Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk
akvakultur m.v.
Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Sammen med virksomheden udarbejder Fødevarestyrelsen en økologirapport, der blandt andet beskriver,
hvordan de økologiske varer holdes adskilt fra de ikkeøkologiske, og hvordan regnskabet over køb og salg af
økologiske varer skal se ud.
Krav til de økologikontrollerede virksomheder
Virksomheder, der håndterer økologiske fødevarer,
skal leve op til de krav, der er udførligt beskrevet i
vejledningen om økologiske fødevarer.
Fødevarestyrelsens folder ”Om regnskab for økologi”
giver endvidere en generel oversigt over kravene til de
balanceopgørelser over økologiske fødevarer, som
virksomhederne skal opstille.
Økologikontrollerede virksomheder
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en liste over danske
virksomheder, der er underlagt økologikontrol. Listen
opdateres ugentligt.
Læs mere her.

Økologikontrol af virksomheder
Virksomheder, der vil forarbejde, opbevare (over 24 timer) eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre økologiske fødevarer en gros, skal anmelde
det til Fødevarestyrelsen.
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BILAG 6: UDDRAG AF DEFINITIONER
»Fødevarer«
Jf. fødevareforordning 178/2002 forstås ved »fødevarer« (eller
»levnedsmidler«) alle stoffer eller produkter, som, uanset om
de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af
mennesker.
»Fødevarer« omfatter drikkevarer, tyggegummi og ethvert
stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling.
»Fødevarer« omfatter vand efter det sted, hvor kravene skal
overholdes, som defineret i artikel 6 i direktiv 98/83/EF, og
uden at dette berører kravene i direktiv 80/778/EØF og
98/83/EF.
»Fødevarer« omfatter ikke:
a) foder
b) levende dyr, medmindre de er forberedt til markedsføring
med henblik på anvendelse som menneskeføde
c) planter, inden de høstes
d) lægemidler i den i Rådets direktiv 65/65/EØF (1) og
92/73/EØF (2) anvendte betydning
e) kosmetik i den i Rådets direktiv 76/768/EØF (3) anvendte
betydning
f) tobak og tobaksvarer i den i Rådets direktiv 89/622/EØF (4)
anvendte betydning
g) narkotiske eller psykotrope stoffer i den betydning, hvori
disse begreber anvendes i De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 om narkotiske midler og De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer
h) restkoncentrationer og forurenende stoffer.
Andre definitioner fra fødevareforordning 178/2002:
1) »fødevarelovgivning«: De love, forordninger og administrative bestemmelser, som enten i Fællesskabet eller på nationalt
plan finder anvendelse på fødevarer generelt og fødevaresikkerhed i særdeleshed. Fødevarelovgivningen omfatter alle led i
produktionen, tilvirkningen og distributionen af fødevarer samt
af foder, der produceres eller gives til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen
2) »fødevarevirksomhed«: Ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken
som helst aktivitet, der indgår som et hvilket som helst led i
produktionen, tilvirkningen eller distributionen af fødevarer
3) »leder af en fødevarevirksomhed«: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for, at fødevarelovgivningens bestemmelser overholdes i den fødevarevirksomhed,
som er under vedkommendes ledelse
[…]
7) »detailhandel«: Håndtering og/eller forarbejdning af fødevarer og deres oplagring på det sted, hvor de sælges eller leveres til den endelige forbruger, herunder distributionsterminaler, cateringvirksomheder, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, restauranter og andre tilsvarende madserviceordninger samt forretninger, distributionscentre og engrosforretninger
8) »markedsføring«: Besiddelse af fødevarer eller foder med
henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder
selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker
på andre måder
9) »risiko«: En funktion af sandsynligheden for, at en fare har
en negativ indvirkning på sundheden, sammenholdt med, hvor
alvorlig denne indvirkning er
10) »risikoanalyse«: En proces, der består af tre indbyrdes
forbundne komponenter: risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
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11) »risikovurdering«: En videnskabeligt baseret proces bestående af fire led: konstatering af faren, karakterisering af faren,
vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen
12) »risikostyring«: Den proces, der til forskel fra risikovurderingen består i en afvejning af de forskellige muligheder for
indsats i samråd med interesserede parter, evaluering af risikovurderingen og af andre relevante faktorer og om nødvendigt en udvælgelse af passende forebyggelses- og kontrolmuligheder
13) »risikokommunikation«: En interaktiv udveksling af oplysninger og synspunkter gennem hele risikoanalyseprocessen på
grundlag af farer og risici, risikorelaterede faktorer og risikoopfattelser mellem de eksperter, der vurderer risikoen, de ansvarlige beslutningstagere i risikostyringsprocessen, forbrugere, foderstof- og fødevarevirksomheder, den akademiske
verden og andre interesserede parter, herunder en forklaring
af resultaterne af risikovurderingen og grundlaget for de beslutninger, der træffes i forbindelse med risikostyringen
14) »fare«: Den potentielt sundhedsskadelige virkning, der
kan være forbundet med biologiske, kemiske eller fysiske
agenser i fødevarer eller foder eller forbundet med fødevarernes eller foderets tilstand
15) »sporbarhed«: Muligheden for at kunne spore og følge en
fødevare, et foder, et dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller et stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at
blive tilsat en fødevare eller et foder gennem alle produktions, tilvirknings- og distributionsled
16) »produktions-, tilvirknings- og distributionsled«: Alle led,
herunder import, fra og med den primære produktion af fødevarer og til og med opbevaringen, transporten, salget eller leveringen til den endelige forbruger og, i det omfang det er relevant, importen, produktionen, forarbejdningen, opbevaringen, transporten, distributionen, salget og leveringen af foder
17) »primærproduktion«: Produktion, opdræt eller dyrkning af
primærprodukter, herunder høst, malkning og husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt og fiskeri og
høst af vilde produkter
18) »endelig forbruger«: Den endelige forbruger af en fødevare, som ikke anvender varen som led i operationer eller aktiviteter i forbindelse med en fødevarevirksomhed.
Letfordærvelige fødevarer
Ved letfordærvelige fødevarer forstås jf. Bekendtgørelse om
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af
kort tid vil:
1)
2)

udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller
kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

Dybfrosne fødevarer
Jf. Bekendtgørelse om dybfrosne fødevarer forstås der ved
dybfrosne fødevarer, fødevarer der
1) har undergået en særlig nedfrysningsproces, i det følgende
benævnt »dybfrysning«, hvorved produktet gennemfryses
så hurtigt som nødvendigt for det pågældende produkt,
2) efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på – 18°C eller derunder og
3) markedsføres med benævnelsen »dybfrossen«.
Branchevejledning
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Transportbranchens forslag til, hvordan transportvirksomheder
udfører deres transporter i henhold til lovgivningen. Vejledningen giver anvisninger for, hvordan transportvirksomheden udfører sin egenkontrol. Vejledningen har også til formål at skabe
ens retningslinjer for egenkontrol i transportbranchen.
Egenkontrol
Egenkontrol er de gode arbejdsgange og om nødvendigt det
egenkontrolprogram, som virksomheden indfører og følger for
at sikre, at alle de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for virksomhedens aktiviteter, overholdes.
GMP
Gode arbejdsgange er de foranstaltninger, virksomheden indfører for at overholde fødevarelovgivningen generelt. Gode arbejdsgange kaldes også god hygiejnepraksis (GHP) eller god
fremstillingspraksis (GMP). Alle virksomheder skal indføre gode
arbejdsgange, f.eks. personlig hygiejne, rengøring og vedligeholdelse. Gode arbejdsgange er grundlag for et risikobaseret
egenkontrolprogram baseret på HACCP-principperne.
-

rengøring,
godkendelse af materialer og udstyr, der sikrer, at de er
egnede og lette at rengøre,
vurdering af specifikationer på råvarer, der anvendes i fødevareproduktionen, og
uddannelse og træning af ansatte.

Egenkontrolprogram

Et egenkontrolprogram er en beskrivelse af de faste skriftlige
procedurer, som virksomhederne indfører, følger og dokumenterer for at sikre fødevaresikkerheden, og som er baseret på
HACCP-principperne eller for at overholde andre dele af fødevarelovgivningen, hvor der er krav om skriftlige procedurer og
registrering af egenkontrolresultater. HACCP er en forkortelse
på engelsk for Hazard Analysis Critical Control Point, som betyder risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Princippet er, at
virksomheden gennemgår sine aktiviteter og finder ud af, hvor
noget kan gå galt, og hvad virksomheden kan gøre for at
undgå, at det så faktisk går galt!. HACCP-principperne er nærmere beskrevet i Kommissionens vejledning om HACCP
HACCP
HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) er et
redskab til:
-

-

-

systematisk at identificere mulige risici, fastlægge aktiviteter til fjernelse eller mindskelse af risikofaktorer til et
acceptabelt niveau og herefter fastlægge de kritiske styringspunkter (CCP)4
styring af disse risici:
- ved hjælp af overvågningssystemer,
- ved fastlæggelse og anvendelse af procedurer til afhjælpning af fejl og til forebyggelse af gentagelser,
- ved fastlæggelse og anvendelse af procedurer til løbende sikring af, at systemet er effektivt
etablering af et omfattende dokumentationssystem.

Ifølge Dansk Standard DS 3027 defineres et kritisk styringspunkt
(CCP) som: ”Sted, arbejdsgang, procestrin eller led i produktionskæde, hvor styring kan udføres og er essentiel for at forebygge,
fjerne eller mindske en risikofaktor til et acceptabelt niveau.”
4
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BILAG 7: EKSEMPEL PÅ EGENKOTROLPROGRAM FOR EN TRANSPORTVIRKSOMHED

Virksomhedsdata
Virksomhedsnavn
Adresse
Postnr
Tlf.
Fax
E-mail adresse
Hjemmeside
Organisation
Selskabsform
Forretningsområde
Antal ansatte
Egenkontrolansvarlig
Øvrige oplysninger

Korntransportøren
Markvej 2
2222 Agnstrup
xx@xxx.dk
ITD
A/S
Distribution,
Antal ansatte:1 Antal ansatte beskæftiget med fødevarer:1 Antal fremmede vognmænd:0
Peter Byg

Produktgrupper
Emballeret

Ikke-emballeret

Temperaturfølsomme fødevarer
Ikke-temperaturfølsomme fødevarer

Procedurer
1.0 PERSONALE
2.0. PROCEDURER
2.3 LÆSNING, TRANSPORT OG LOSNING
3.0. HYGIEJNEKRAV
4. KONTROL AF SYSTEMET
4.1 AFVIGELSER OG REKLAMATIONER

Obligatorisk
Obligatorisk

2.0. PROCEDURER
Alle ansatte i virksomheden skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser.
Ved ændringer i arbejdsgangene tilpasses egenkontrolprogrammet de nye forhold.
1. Tilpas teksterne efter forholdene i virksomheden.
2. Angiv, hvem der er ansvarlig for opgaverne.
3. Anfør, hvordan det dokumenteres, at opgaverne er udført.
2.3 LÆSNING, TRANSPORT OG LOSNING
Der påhviler chaufføren et stort ansvar, da chaufføren har direkte indflydelse på fødevarernes kvalitet, sikkerhed og
temperatur. Det er derfor vigtigt, at chaufføren nøje følger instruktionerne om læsning, transport og losning.
Temperaturfølsomme fødevarer - Emballeret
Læsning
Bring lastrummets temperatur ned/op til det krævede (kan tage op til 2 timer i meget varmt vejr).
Stop kølemaskinen ved signal til læsning, åbn dørene og bak til rampe.
Tjek emballage (pakker og paller skal være rene og i hel stand).
Tjek, at letfordærvelige varer har den rette temperatur/tilstand, emballeret så de kan tåle transport og
håndtering. Hvert kolli skal være tydeligt markeret, så afsender, modtager, leveringssted og varens art
straks kan identificeres. Disse oplysninger skal stemme overens med oplysningerne på transportdokumentet.
Tjek, at varerne på pallen ikke rager ud over pallens kanter, og at godsets højde ikke hindrer luftens cirkulation.
Adskil gods med forskellige temperaturer med en fast og tætsluttende skillevæg, hvis de lastes i samme
kølekasse.
Tjek, at varerne er læsset, så der er mulighed for god luftcirkulation.
Ved tidspres under læsning, tjek da temperaturen på flere af de pakker, kartoner eller paller, der har
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størst risiko for afvigelser i temperatur. Notér temperaturerne i transportdokumentet.
Tjek læsningen.
Hvis chaufføren ikke har adgang til at tjekke varerne af hensyn til hygiejnen eller andre grunde, skal dette
angives i transportdokumentet.
Luk dørene, tjek temperatur (indstilling) og start kølemaskinen.
Modtag udfyldt fragtbrev (CMR) eller følgeseddel med plads til at notere temperatur ved læsning og losning (og om nødvendigt toldpapirer)
Transport
Ved transport af frosne varer, afrim da manuelt cirka 45 minutter efter at have lukket dørene
Ved lang køletransport af frugt og grønsager, udskift da luften jævnligt på det køligste tidspunkt af døgnet
(nat eller tidlig morgen) ved at åbne dørene kort, mens kølemaskinen kører.
Tjek ved hvert stop, at kølemaskinen fungerer (temperatur = indstilling på kølemaskine).
Losning
Følg varemodtagers sikkerhedsanvisninger.
Tjek de specifikke instruktioner omkring transportordren.
Vent på den person, der er ansvarlig for losning.
Når der gives signal til losning, sluk da kølemaskinen, åbn dørene og kør til rampe.
Temperaturkontrol af de varer, der blev kontrolleret ved læsning, overværes af chauffør og godsmodtager
på køretøjet eller umiddelbart efter losning.
I tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser lukkes dørene med det samme, og kølemaskinen startes.
Kvalitet og antal kolli kontrolleres i overensstemmelse med godsmodtagers anvisninger.
I tilfælde af problemer, kontakt da den person, der er ansvarlig for godsmodtagers anvisninger.
Temperaturer, dato, tidspunkt for losning noteres i transportdokumentet (CMR-fragtbrev eller følgeseddel)
og underskrives af godsmodtager.

I tilfælde af problemer under læsning, transport eller losning, kontakt da ordregiver med det samme. I tilfælde af
uoverensstemmelser eller synlige skader:
Forbehold noteres på transportdokumentet, og disse underskrives af godsmodtager.
Varer, der er til diskussion, må ikke destrueres men skal opbevares og vurderes af en ekspert.
I tilfælde af problemer, kontakt da ordregiver med det samme.
Saml beviser og tag billeder til at understøtte sagen.
Forbehold mod ikke-synlige skader skal sendes på skrift til ordregiver inden for den juridiske indsigelsesfrist.
Ansvarlig
Per
Dokumentation
Fragtbrev
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4. KONTROL AF SYSTEMET
Egenkontrol handler om at opdage fejl i tide og rette både fejlen og årsagen til, at den opstod.
4.1 AFVIGELSER OG REKLAMATIONER
Alle i virksomheden har pligt til at indberette fejl eller afvigelser - typisk til nærmeste overordnede. Fejl, afvigelser og
reklamationer skal registreres, behandles og undersøges, og om muligt skal årsagen fjernes.
4.1 AFVIGELSER OG REKLAMATIONER
Chaufføren registrerer afvigelser og reklamationer på fragtbrevet og rapporterer til transportøren.
Transportøren rådfører sig - afhængigt af situationen - med kunden.
Afvigelser og reklamationer analyseres, og korrigerende handlinger indføres, hvis det er påkrævet.
Hvis en afvigelse udgør eller formodes at udgøre en fare for fødevaresikkerheden, skal transportøren
og/eller kunden informere Fødevarestyrelsen med det samme.
I forbindelse med tilbagekaldelse af et parti fødevarer stiller vognmanden relevant dokumentation til rådighed for Fødevarestyrelsen og bistår med sporing af det pågældende parti.
Ledelsen gennemgår egenkontrolprogrammet én gang årligt og tilpasser det efter behov.
Ansvarlig
Per
Dokumentation
Fragtbreve Egenkontrolprogram

Sted
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Dato

Egenkontrolansvarlig

Virksomhedsejer
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BILAG 8: FLOWDIAGRAM FOR ET SPEDITIONS- OG TRANSPORTFORLØB
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BILAG 9: BAGGRUND FOR ITD’S, DTL’S OG DANSKE SPEDITØRERS RISIKOVURDERING
ITD, DTL og Danske Speditører har på branchens
vegne taget stilling til, om der eksisterer en risiko for
at skade fødevaresikkerheden i de enkelte handlinger i
et transport-, speditions- eller oplagringsforløb.
Vi har vurderet, om de identificerede risici kan betegnes som god produktionspraksis (GMP), der kan styres
gennem generelle retningslinjer for arbejdets udførelse, eller om der er tale om kritiske kontrolpunkter
(CCP), som skal overvåges og måles og styres gennem
en HACCP-plan.
Det kan dog være nødvendigt at gennemføre en supplerende risikoanalyse i den enkelte virksomhed, hvis
der gælder særlige forhold for denne virksomhed.

En risiko er bestemt af to elementer: alvor og sandsynlighed.
Alvor er konsekvensen for forbrugeren, når denne udsættes for risiko. Risikoen opdeles i 3 niveauer med alvorlighed som følger:
stor:

fatale konsekvenser, alvorlig sygdom, uoprettelige skader såvel omgående som på længere sigt
betydelige skader og/eller sygdom,
der opstår omgående eller på længere sigt
mindre skader og/eller sygdom, der
ikke eller næppe opstår eller kun opstår ved meget høje doser over en
længere tidsperiode.

middel:
lille:

Overordnet kan risici deles i 3 typer:


Mikrobiologiske: Bakterier, mug og skimmel,
virus og parasitter. Giftstoffer fra bakterier og
mug.

Sandsynligheden er hyppigheden for, hvor tit risikoen
kan opstå i slutproduktet, når det indtages af mennesker. Sandsynligheden opdeles i tre niveauer:



Kemiske: Allergener (fx jordnødder og gluten),
rester af rengørings- og desinfektionsmidler, afsmitning af emballage og andre materialer og
genstande, som er i kontakt med fødevarer,
tungmetaller, naturligt forekommende giftstoffer (fx solanin i kartofler, algegifte og voksarter
i fisk), sprøjtegifte, miljøforureninger (fx dioxin,
DDT og hormonforstyrrende stoffer), stoffer
dannet under produktionen (fx akrylamid og
stegemutagener).

lille:

Fysiske: Bensplinter, sten, glasskår, emballagestumper.

Tallet angiver, hvilket tiltag der er nødvendigt for at
fjerne og/eller reducere alvoren til et acceptabelt niveau.



Sandsynlighed

praktisk talt umuligt eller ikke sandsynligt
kan forekomme, det vides at være
forekommet
forekommer ofte.

middel:
stor:

ITD, DTL og Danske Speditører har på branchens
vegne vurderet risiko og sandsynlighed. Vurderingen
af alvoren har vi tildelt en talværdi fra 1-4 – i henhold
til nedenstående skema.

Lille

Middel

Stor

Lille

1

2

3

Middel

2

3

4

Stor

3

4

Afstå fra sådan en
proces

Alvor

Kontrolforanstaltninger ved alvorligheden
Tiltag eller foranstaltninger, der kan reducere en risiko, kan variere fra organisering af personale og arbejdsopgaver til tilpasning af procedurer eller tekniske/teknologiske løsninger. Vi angiver her, hvilket tiltag der skal indføres alt efter alvorens talværdi:

3

Generelle kontrolforanstaltninger: egnede faciliteter og materiel, (mundtlige) procedurer for rengøring og desinfektion, hygiejnekrav til personale og
faciliteter, procedurer for vedligehold, skadedyrskontrol, håndtering af reklamationer og afvigelser
samt procedurer for tilbagekaldelse af produkter.

1

Tiltag er unødvendige.

4

2

Instruktion af ansatte. Periodiske kontroller – fx 1
til 2 gange om året.

Fastsættelse af kritiske grænseværdier (temperatur, tid, pH, fugtindhold, tilsætningsstof, konservering, saltindhold, udseende, konsistens) samt
specifikke kontrolmetoder specielt udviklet og anvendt til kontrol af risici. Hertil hører beskrivelse
af korrigerende handlinger, hvis produktet ikke lever op til de fastsatte grænseværdier.
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BILAG 10: RISIKOANALYSE FOR TRANSPORT OG OPLAGRING AF FØDEVARER
Procestrin Potentielle risikofaktorer

Vurdering
risiko
/sandsynlighed

Konklusion
Begrundelse

Biologi, kemi, fysisk:

Har vi et kri- Hvordan styrer vi det?
tisk kontrolpunkt?

Alvor stor, hvis virksomheden ikke får de nødvendige oplysninger
om temperaturkrav. Opbevaring og transport af kølekrævende
fødevarer under for høj temperatur kan føre til fordærv / opformering af sygdomsfremkaldende bakterier i fødevaren.
Ved transport af dybfrost vil alvoren være middel, da for høj temperatur i første omgang vil forkorte holdbarheden – ikke fremprovokere bakterievækst. Turens længde har naturligvis indflydelse på
alvoren.

Ordremod-tagelse

Alvor
StorLille

3
Fordærv/opformering af sygdomsfremkaldende bakterier
i fødevaren.
Lille  Stor
Sandsynlighed

Ved opbevaring af dybfrost vil alvoren være middel, da for høj
temperatur i første omgang vil forkorte holdbarheden – ikke fremprovokere bakterievækst. Opbevaringens længde har naturligvis
indflydelse på alvoren.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Ved transport og opbevaring af ikke kølekrævende fødevarer vil alvoren være nul, da der ikke er grobund for bakterievækst.

Læs mere i afsnit
2.1 Ordremodtagelse

Oplysninger om modtager og afsender er desuden vigtige for at
kunne spore og tilbagekalde skadelige fødevarer.
Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne. Den
økonomiske konsekvens ved at beskadige godset eller ved at transportere og oplagre fødevarer ved forkert temperatur er stor.

Disponering

Biologisk, kemisk eller fysisk
forurening af fødevarer

Alvor
StorLille
Lille

3

Lille  Stor
Sandsynlighed
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Alvor stor, hvis et ikkeegnet køretøj vælges til transport af fødevarer. Hvis kølemaskinen ikke virker, eller hvis (tank-)køretøjet
ikke er behørigt rengjort, er der risiko for biologisk, kemisk eller fysisk forurening af fødevare.
Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Læs mere i afsnit
2.1 Ordremodtagelse
2.3 Læsning, transport og losning
2.5 Rengøring
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Procestrin Potentielle risikofaktorer

risiko
/sandsynlighed

Biologi, kemi, fysisk:

Tempera- Bakterievækst i fødevaren
turregule- ved transport under for høj
ring
temperatur.

Alvor
StorLille

3

Lille  Stor
Sandsynlighed

2

Alvor
StorLille

Tempera- Bakterievækst i fødevaren
turregule- ved transport under for høj
ring
temperatur.

Lille  Stor
Sandsynlighed

1

Har vi et kri- Hvordan styrer vi det?
tisk kontrolpunkt?
Alvor stor, hvis fødevaren transporteres/opbevares ved for høj
Udarbejd skriftligt egenkontrolprotemperatur. Opbevaring og transport af kølekrævende fødevarer
gram for læsning, transport og losning
under for høj temperatur kan føre til fordærv /opformering af syg(temperaturregulering)
domsfremkaldende bakterier i fødevaren.
Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Ja

Ved transport af dybfrost vil alvoren være middel, da for høj temperatur i første omgang vil forkorte holdbarheden – ikke fremprovokere bakterievækst. Turens længde har naturligvis indflydelse på
alvoren.
Ved opbevaring af dybfrost vil alvoren være middel, da for høj
temperatur i første omgang vil forkorte holdbarheden – ikke fremprovokere bakterievækst. Opbevaringens længde har naturligvis
indflydelse på alvoren.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Ved transport og opbevaring af ikke-kølekrævende fødevarer vil alvoren være nul, da der ikke er grobund for bakterievækst.

Lille  Stor
Sandsynlighed
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Alvor
StorLille

Læsning,
transport
og losning

2

Læs mere i afsnit:
2.3 for temperaturregulering og
2.4 for læsning, transport og losning

Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Lille  Stor
Sandsynlighed

Fordærv/opformering af sygdomsfremkaldende bakterier
i fødevaren.

Læs mere i afsnit:
2.3 for temperaturregulering og
2.4 for læsning, transport og losning

Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Alvor
StorLille

Tempera- Bakterievækst i fødevaren
turregule- ved transport under for høj
ring
temperatur.

Begrundelse

Middel alvor for fordærv/opformering af sygdomsfremkaldende
bakterier i fødevaren ved kortvarig læsning og losning af fødevare
(evt. til oplagring).

Læs mere i afsnit:
2.3 for temperaturregulering og
2.4 for læsning, transport og losning

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.

Sandsynligheden for kuldetab under af- og pålæsning af varer er
lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på
bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne.

Nej

Læs mere i afsnit
2.3 Temperaturregulering
2.4 Læsning, transport og losning
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Procestrin Potentielle risikofaktorer

risiko
/sandsynlighed

Begrundelse

Biologi, kemi, fysisk:

Rengøring Biologisk, kemisk eller fysisk
af køretø- forurening pga. mangelfuld
jer
rengøring af køretøj

Alvor
StorLille

3

Lille  Stor
Sandsynlighed

Fordærv/opformering af sygRengøring domsfremkaldende bakterier
af lager
i fødevaren.

Alvor
StorLille

3

Lille  Stor
Sandsynlighed

Har vi et kri- Hvordan styrer vi det?
tisk kontrolpunkt?

Alvoren er stor, hvis lastrummet på et tankkøretøj ikke gøres omhyggeligt rent mellem to på hinanden følgende transporter af (forskellige) fødevarer, eller hvis der transporteres uemballeret kød i et
lastrum. I disse tilfælde kan én type fødevare forurene den næste,
så de udgør en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed.
Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne. Her vil
vigtigheden af rengøring typisk blive behandlet.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Alvoren er stor, da oplagrede fødevarer kan forurenes af skadedyr. Forurening med støv og skidt fra hylder og gulv vurderes mindre alvorlig.
Sandsynligheden er lille, da oplagrede fødevarer typisk er emballerede og svære at forurene/angribe. Desuden vil oplagring typisk være en tillægsydelse i en transportvirksomhed, hvorved den
faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) også vil slå igennem på lagerfunktionen.

Læs mere i afsnit:
2.5 Rengøring

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Læs mere i afsnit
2.7 Oplagring og i
”Skærpede krav til lagre”

Alvoren er stor, da personer, der håndterer fødevarer, kan være
smittebærere og forureningskilder og dermed kan forurene fødevarerne.

HygiejneBiologisk forurening og smitkrav for
tespredning pga. mangelfuld
personapersonlig hygiejne
let
Lille  Stor
Sandsynlighed
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Alvor
StorLille

3

Sandsynligheden er lille, da den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) fokuserer på bl.a. fødevaresikkerhed og hygiejne. Her vil
vigtigheden af god hygiejne typisk blive behandlet.
Desuden har chaufføren typisk ingen kontakt med fødevaren. Enten
foretages læsning og losning af afsender og modtager, eller også er
fødevaren emballeret i pap på paller og pakket med plastfolie.

Mundtlig procedure for gode arbejdsgange vil være tilstrækkelig.
Nej

Læs mere i afsnit
3.2. Hygiejne - personale

Sandsynligheden er lille, da oplagrede fødevarer typisk er emballerede og svære at forurene. Desuden vil oplagring typisk være
en tillægsydelse i en transportvirksomhed, hvorved den faglige uddannelse inden for erhvervet (vognmandskursus, lærlingeuddannelse, chaufførefteruddannelse) også vil slå igennem på lagerfunktionen.
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