
Ref Susanne Kofoed 

Dato 8. april 2016 

Side 1 af 3 

 

  

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

 

 

 

Vedr.: Høring over vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og 

fødevarekontaktmaterialer 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 1. marts 2016 om ovenstående, Deres j. nr.: 

2015-28-33-00077/GUSL, samt møde den 4. april 2016 i styrelsen om vejledningen, skal Landbrug 

& Fødevarer bemærke følgende: 

 

Indledningsvist er det vigtigt at understrege, at såfremt foder eller fødevarer er sundhedsskadelig, 

f.eks. på grund af indhold af farlige bakterier, er der slet ingen tvivl om, at alle involverede skal og 

vil gøre alt, hvad der er muligt for at fjerne risikoen for forbrugerne.  

 

Grundlæggende tilstræber virksomhederne at være så omhyggelige, at der ikke bliver grund til at 

tilbagetrække eller tilbagekalde foder eller fødevarer. 

 

Vi er glade for, at Fødevarestyrelsen har taget initiativ til at samle og opdatere det materiale, som 

styrelsen har på området. Det har længe været et ønske fra erhvervet; der er således brug for 

vejledning på området. 

 

Vi er også glade for styrelsens tilsagn om, når den digitale platform er etableret, at invitere 

virksomhederne ind i en test af vejledningen og de digitale guides, som bliver en del af 

hjælpeværktøjerne for virksomhederne i en tilbagetræknings eller tilbagekaldelsessituation. 

Fremgangsmåden vil medvirke til at sikre, at virksomhederne har muligheder for at afprøve 

”systemet” i fredstid, drøfte evt. forbedringer eller give styrelsen mulighed for at tilrette og justere for 

på den måde at have det bedst mulige redskab ved hånden, når tilbagetrækning og tilbagekaldelse 

skal i værksættes. 

 

Vi ser gerne, at der etableres en egentlig arbejdsgruppe med deltagelse af virksomheder, som 

følger vejledningen og hjælpeværktøjerne på vej, drøfter eksempler og gråzoner for på den måde at 

sikre, at tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarer sker på den mest hensigtsmæssige 

måde, så det der skal trækkes eller kaldes det tilbage, der skal trækkes eller kaldes tilbage - 

hverken mere eller mindre. 

 

Virksomhederne har imidlertid også brug for en mere specifik fremstilling som understøtter deres 

aktiviteter, rettigheder og pligter i en tilbagetræknings- eller tilbagekaldelsessituation. Det kan være 

i form af et beslutningstræ el. lign., som på en umiddelbar og enkel måde anviser de veje og de 

vurderinger, som virksomheden skal igennem før ”arbejdet er gjort færdigt.” Et beslutningstræ kan 

også medvirke til at illustrere farligheden i situationen og fastholde fornødent fokus på forhold, som 
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har fødevaresikkerhedsmæssige implikationer, og giver i øvrigt mulighed for at sondre mellem 

situationer, som skal håndteres forskelligt. 

 

Vi opfordrer således til, at der udfærdiges et beslutningstræ, som kan tage udgangspunkt i den 

gængse/hyppigt forekommende tilbagetræknings eller tilbagekaldelsessituation. 

 

På mødet den 4. april 2016 oplyste styrelsen, at der er udviklet en lang række guides og 

hjælpeværktøjer tilpasset forskellige situationer. Det er jo udmærket, men samtidig er vi ærgerlige 

over, at vi ikke har haft mulighed for at læse med her også, så vi har kunnet forholde os til det fulde 

billede. I det lys kan vores høringssvar ikke betragtes som et udtømmende svar på styrelsens 

håndtering af tilbagetræknings- eller tilbagekaldelsessituationer. Det vil således være sådan i 

praksis, at virksomhederne vil hente hjælpen og indrette sig i forhold til situationsbillederne og 

hjælpeværktøjerne, snarere end at tage udgangspunkt i vejledningen.  Hertil kommer, at der på 

mødet blev stillet spørgsmål ved visse forhold i disse guides om det i alle tilfælde forholder sig på 

en given måde og som beskrevet/anvist i guiden. Det er uheldigt, hvis sådanne guides lægges 

umiddelbart til grund i forbindelse med konkret kontrol på virksomhederne. Også på den baggrund 

er der behov for, at der etableres en egentlig arbejdsgruppe, som kan følge tilbagetræknings- eller 

tilbagekaldelsesaktiviteterne godt på vej, inden de forskellige værktøjer tager i brug. 

 

Det blev i øvrigt på mødet oplyst, at en digital version/platform har den fordel, at den kan justeres, 

ændres og suppleres efter behov. Det er vi grundlæggende enige i; vigtigheden af at kunne handle 

hensigtsmæssigt og rigtigt i en tilbagetræknings-, eller tilbagekaldelses vejer imidlertid også tungt; 

en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse er omkostningstung og skal helst slet ikke forekomme; 

derfor er en solid ramme for ageren på området særdeles vigtig. 

 

Det er et gennemgående forhold/tema i vejledningen, at virksomhederne skal involvere styrelsen. 

Det er jo ikke forkert, men det bør drøftes i hvilke tilfælde – og hvornår.  Vi synes således 

grundlæggende, at det skal være muligt at trække fødevarer tilbage fra markedet uden at involvere 

styrelsen. 

 

Det giver god mening at etablere et manøvrerum/frirum, hvor de involverede virksomheder indleder 

en dialog, og hvor leverandøren evt. trækker de pågældende fødevarer tilbage fra handelsleddet 

mens forholdet undersøges nærmere. Først herefter tages der stilling til den nærmere 

fremgangsmåde f.eks. iværksættelse af en egentlig tilbagekaldelse. Tilsvarende gør sig gældende i 

forhold til vurdering af klager. I dag håndterer virksomhederne klager, som i mange tilfælde og ved 

nærmere undersøgelser viser sig grundløse. Vi forestiller os ikke umiddelbart, at styrelsen vil 

involveres i alle sådanne klager. Der henvises f.eks. til afsnittene 6 og 6.1. 

 

Det vil være en god hjælp, om det fremgår tydeligt af vejledningen at en enkeltstående klage ikke i 

sig selv udløser tilbagekaldelse af produkter. 

 

Af afsnit 15.1. fremgår: ”Hvis det er nødvendigt at lave en risikovurdering for at vurdere, om 

produktet er farligt skal virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen.” Det skal tydeliggøres, hvad 

risikovurdering betyder i denne sammenhæng. Vi går ikke ud fra, at styrelsen skal bruge ressourcer 

på, at gennemgå virksomhedernes HACCP programmer, som er baseret på netop 

risikovurderinger. Det skal i øvrigt også være muligt at udarbejde risikovurderinger selv eller via 

interesseorganisation. 

 

Der mangler anvisninger på, hvordan virksomhederne kan agere hensigtsmæssigt i forhold til 

ulovlige fødevarer (afsnit 12). Ulovlige (ufarlige) fødevarer må således ikke markedsføres, men 
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hvordan kan man mest hensigtsmæssigt afhjælpe at gode fødevarer, som på grund af banale eller 

åbenlyse fejl i angivelser på emballagen, skrottes eller destrueres. Madspildsaspektet synes at 

fordre en fornuftig løsning. 

 

Vejledningen kunne tillige indeholde hjælp til at forhåndsvurdere hvilke typiske situationer som 

fordrer tilbagekald efter udløb af bedst før dato, og hvilke der ikke gør (afsnit 16). Styrelsen har 

således formentlig indsamlet erfaringer, som netop kan hjælpe her. 

 

Det vil i øvrigt være fint, om vi på et tidspunkt tillige vil kunne drøfte særskilte problemstillinger ift. 

forsikring og erstatning, som virksomhederne oplever i konkrete tilbagetræknings- og 

tilbagekaldelsessituationer.  

 

 

Med venlig hilsen 
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