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Ny Lovgivning 

 

Danmark   Vejledning om mærkning 

 

  Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om mærkning af fødevarer, juni 2021. 

Der er tale om en opdatering af den eksisterende vejledning. Ændringerne er primært 

sket på følgende områder: 

- Der er sket en generel opdatering af Kommissionens Q&A´s. Mærkningsvejled-

ningen er opdatereret i forhold til dette 

- Nye relevante afgørelser (bl.a. roastbeef med imiteret stegeskorpe kap. 7.3) 

- Lidt nyt i kapitlet om holdbarhedsmærkning (kap. 12) 

- Særlige salgssituationer – lykkeposer (kap. 13) 

- Vildledning – grønne anprisninger (kap. 17) 

- Oprindelsesmærkning – nyt afsnit om mærkning med primære ingrediens (kap. 

6.4) 

- Honning (Kap. 6) – nye retningslinjer for oprindelsesmærkning 

Herudover er der ændret lidt i nogle formuleringer. 

 

Den opdaterede mærkningsvejledning kan findes på FVST hjemmeside, dels som en 

digital udgave (under opdatering nuværende) og dels som en pdf-udgave. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejled-

ning/Sider/default.aspx 

 

 

   

Danmark                                    Vejledning om udøvelse af kødkontrol 

 

Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9504 af 25. juni 2021 om udøvelse af 

kødkontrol. Der er primært tale om redaktionelle ændringer, idet de indtil 1. oktober 

2020 gældende kodesæt for svin og kreaturer er slettet, således at kun de nugæl-

dende kodesæt er bibeholdt. Bilag 6 og 7 er tilrettet, således at det nu fremgår, at der 

skal indsendes et stykke muskulatur til analyse for restkoncentrationer. Da bilag 10 

om bemandingsnormering på svineslagterier er slettet, er teksten under pkt. 10 om 

bemanding tilsvarende ændret. Endelig er der i bilag 9 sket en præcisering af arbejds-

opgaver og ansvarsområder. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx
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Vejledningen er trådt i kraft den 1. juli 2021 og samtidig blev vejledning nr. 9446 af 8. 

juli 2020 om udøvelse af kødkontrol ophævet. 

 

 

 

EU  Ændring af forordning 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for bly 

 

Kommissionen har udsendt Kommissionens forordning (EU) 2021/1317 af 9. august 

2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier 

for bly i visse fødevarer.  

 

På baggrund af en risikovurdering fra EFSA og de seneste data har Codex Alimenta-

rius sænket grænseværdierne for en række produkter. Dette bliver nu afspejlet i en 

sænkning af grænseværdien for bly i en række fødevarer i forordning 1881/2006. 

 

Af relevante ændringer kan nævnes, at den tidligere grænse på 0,5 mg/kg for spise-

lige slagtebiprodukter er blevet sænket til hhv. 0,2 mg/kg for kvæg og får, 0,15mg/kg 

for svin og 0,10 mg/kg for fjerkræ. Grænseværdien i fersk kød er uændret sat til 0,1 

mg/kg. 

 

Ud fra resultaterne fra overvågningen af spiselige biprodukter i Danmark af forekom-

sten af restkoncentrationer af bly, vurderer både Fødevarestyrelsen og Landbrug & 

Fødevarer, at ændringerne ikke vil give anledning til problemer. 

 

Forordningen træder i kraft på 30. august 2021. Fødevarer, som er blevet lovligt mar-

kedsført inden denne dato, kan forblive på markedet frem til d. 28. februar 2022. 

 

Link til forordning: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:32021R1317&from=DA 

 

 

 

Oversigt over relevant ny lovgivning siden sidst (fra 24. juni 2021) 

I denne oversigt gives et overblik over ny dansk og EU-fødevarelovgivning, der vurderes at kunne have generel inte-

resse for producenter af kød og kødprodukter, men som ikke har stor betydning for egenkontrol på områderne hygi-

ejne, mærkning og sammensætning, som er hovedfokus i den kommenterede del af Lovgivnings-Nyt. 

 

I oversigten vil dog være nævnt danske bekendtgørelser omkring udbrud og restriktioner ved relevante dyresygdomme 

for gris, kvæg og fjerkræ. Indholdet i disse bekendtgørelser kommunikeres i andre kanaler end Lovgivnings-Nyt. 

 

Danmark (kan fremsøges på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/) 

Bekendtgørelse nr. 1568 af 6. juli 2021 om fund af højpatogen aviær influenza ved Iller i Sønderborg Kommune 

 

Bekendtgørelse nr. 1597 af 8. juli 2021 af lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) 

Bekendtgørelse nr. 1629 af 28. juli 2021 om ændring af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved 

Iller i Sønderborg Kommune 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1317&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1317&from=DA
https://www.retsinformation.dk/
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Bekendtgørelse 1648 af 5. august 2021 om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved 

Iller i Sønderborg Kommune 

 

 

EU (kan fremsøges på EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da) 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1323 af 10. august 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 

for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i visse fødevarer (ingen ændring for animalske produkter) 

 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1325 af 10. august 2021 om ændring af gennem-

førelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrø-

rende kontrol af produktionen af økologiske produkter 

 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1329 af 10. august 2021 om ændring af gennem-

førelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 for så vidt angår forlængelse af 

overgangsperioden for anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifi-

kater og officielle certifikater, der kræves ved indførsel til Unionen af visse sendinger 
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