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Introduktion 

Virksomhederne handler i stigende omfang med mange forskellige lande uden for EU, som har andre 

veterinære og miljømæssige regler samt en anden etik. Det stiller store krav til virksomhedernes audite-

ring af de virksomheder, som de handler med. Der er behov for et samlet overblik over, i hvilket omfang 

produkter fra andre lande har været forurenet med kemiske, fysiske eller mikrobiologiske uønskede for-

bindelser, og om der i de pågældende lande har været forfalskninger af fødevarer. En database med 

registreringer af fakta om kendte forureninger kan give virksomhederne et opdateret grundlag for audite-

ring af leverandører af råvarer og ingredienser fra andre lande. 
 
Formål 

At etablere en web-baseret database, som samler viden om kemiske, fysiske og mikrobiologiske forure-

ninger i produkter, om de er produceret etisk forsvarligt, og om der er overensstemmelse mellem dekla-

ration og produkt. Der samles data for produkter fra udvalgte lande, primært 3. verdens lande.  
 

Aktiviteter og resultater 

Databasens indhold baserede sig på oplysninger fra RASFF’s notifikationer fra 2008 og 2009. 2328 refe-

rencer blev indtastet i relation til kemiske, fysiske og mikrobiologiske kontamineringer i fødevarer og fo-

der samt forfalskede fødevarer. Brugerfladen til den web-baserede database blev konstrueret af Dezone 

ved Kim Keller Rasmussen. Den 16. juli 2009 offentliggjorde RASFF en online database. Arbejdet i dette 

projekt blev derfor stoppet. 

 

 

 

Databasen rummer alle notifikationer fra 1979 til nu og erstatter 

den ugentlige opsummering af notifikationer. Brugere af databa-

sen kan producere deres egne tabeller på basis af et stort antal 

søgekriterier. Søgninger kan afgrænses inden for en notifikation 

(reference, emne), en periode (en bestemt uge eller et tidsrum), 

det land, som har registreret afvigelsen, typen (foder, fødevare, 

emballage, notifikationstype) eller produktet (kategori af fødevare, 

foder eller emballage, eller fra hvilket land det stammer). Ens 

søgeresultat vises på skærmen og kan printes ud eller eksporte-

res i en Excel fil. Databasen kan findes på følgende link:  

RASFF-Portal 

 

 

 

Rapporter om børnearbejde og misbrug af børn skorter det ikke på i landene: Malaysia, Kina, Thailand, 

Ghana, Brasilien og Indien, som står for majoriteten af problemet. Problematikken er aktuel, og der er 

referencer til børnearbejde på slagterier, og det er hyppigt forekommende i forbindelse med landbrugs-

arbejde. Fokus på børnearbejde er derfor relevant ved handel med især disse lande. 
 

Nytteværdi 

Databasen bidrager til, at virksomhederne 

  ► lettere kan auditere nye leverandører 

  ► kan få et hurtigt overblik over relevante hazards i et givet land 

  ► kan forebygge involvering i fødevareskandaler og dermed reducere antallet af tilbagekaldelser. 

 


