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ERFA-gruppen for Helsekostbranchen 
Østerbrogade 226 

2100 København Ø 
10. maj 2022 

 

Høringssvar til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling 

for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.  

Fødevarestyrelsen har givet os en unik mulighed for at sende vore synspunkter til virksomheder på 

Fødevarestyrelsens høringsliste. Andre kan selvfølgelig også indsende høringssvar og det har den 

nystartede ERFA-gruppe for Helsekostbranchen hermed valgt at gøre. 

ERFA-gruppen arbejder i det politiske niveau for at Helsekostbranchen får bedre vilkår. ERFA-

gruppen tegner interessenter fra Helsekostkunder, Helsekostbutikker og leverandører af 

helsekostprodukter og naturlægemidler til Helsekostbutikker. Planen er at afholde årsmøder på 

Christiansborg med deltagelse af inviterede Fødevareordførere og andre interessenter. 

Forhåbentligt vil vore forslag blive indarbejdet i det kommende Fødevareforlig nr. 5 for 2023-2026. 

Vi er startet på at oplyse Folketingets Fødevareordførerne om vigtigheden af en politisk debat om 

hvor Fødevarestyrelsen (FVST) bør bevæge sig hen de kommende år. 

Desværre har vi endnu ikke modtaget udkast til Fødevareforlig nr. 5 fra Fødevareminister Rasmus 

Prehn. 

Fødevarestyrhelsens fremsendelsen af høring om ændring af Betalingsbekendtgørelsen er efter 

vor opfattelse udsendt på et uheldigt tidspunkt, hvor Fødevareforlig 4 udløber i år og der end ikke 

er udarbejdet et udkast til Fødevareforlig nr. 5. Spørgsmålet om gebyrfinansiering af 

Fødevarestyrelsens drift er efter vor opfattelse problematisk. Finanslovbevillingen bør være 

tilstrækkeligt til at dække driftsudgifterne i Fødevarestyrelsen. 

Det er problematisk at FVST ikke kan aflægge revisorpåtegnet regnskab for sektoren 

helsekostbranchen omfattet af Fødevareforlig 4 Hovedområde 4. Helsekostsektoren ønsker ikke 

på denne baggrund at understøtte FVST driftsudgifter med gebyrer. Gebyropkrævningen er 

omkostningstung og de mange gebyrer på 19 sider på Fødevarestyrelsens hjemmeside med over 

150 gebyrer skal afskaffes og som minimum forenkles. 

Bekendtgørelser over så mange forskellige sektorer som fødevarer, foder og levende dyr skal 

opdeles branche vis og ikke som nu som det fremgår af høringslisten af alt fra 

skadedyrsbekæmpere, danske biavlere, plastindustri, hygiejne til helsekost.  

Vi må bede Fødevarestyrelsen udvikle forenklinger, ikke mandskabskrævende og fordyrende 

indvikling. 

Vi ser frem til at der i Fødevareforlig 5 indføres et regelsæt om forenkling og besparelser i 

Fødevarestyrelsen. At med denne bekendtgørelse at hæve Fødevarestyrelsens indkomstgrundlag 

med kr. 4,2 millioner kan ikke være begrundet i at Fødevarestyrelsen ikke får nok økonomiske 
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midler fra finanslovsbevillingen.  Alene det at udskrive denne høringsberettigede høring om 

prisændringer koster en formue, dels internt men så sandelig også i de ikke ministerielle firmaer 

som omfattes af bekendtgørelsen. Hvor er dømmekraften i FVST? 

Samtlige tilsyn af virksomheder må fremover omkostningsdækkes af bevillingen fra Finansloven og 

ikke af gebyrindtægter, som der ikke kan aflægges detaljeret revisorpåtegnet regnskab for. 

Helsekostkundernes har overfor ERFA-gruppen ved flere lejligheder givet udtryk for at de 

opretholder sundhed og vitalitet og får styrket immunforsvaret. Det er helsekostkundernes 

opfattelse at brug af helsekost og naturlægemidler medfører mindre brug af læger og sygehuse og 

dermed er helsekostbranchen samfundsøkonomisk fordelagtig. Den oplevede risikoprofil er langt 

mindre end det ordvalg der fremgår af Fødevarestyrelsens formuleringer i Fødevareforlig nr.4, 

Hovedområde 4. 

Af samme grund bør produkterne og priserne ikke lide under FVST gebyrer for 

registreringsudgifter, afgifter og tilsynsbesøg.  ERFA-gruppen oplever at gebyrer og tilsynsudgifter 

fordyrer produkterne, hvilket er i strid med EU-forordning 2019/515. Vi har noteret med 

tilfredshed at Rasmus Prehn har kontaktet Erhvervsminister Simon Kollerup om vores 

opmærksomhed på at EU-forordningen ikke er blevet fulgt af Fødevarestyrelsen. 

Vi mener ikke, at FVST skal pålægge EU-stridige afgifter på importerede helsekostprodukter fra 

andre EU-lande til salg i Danmark. I dag skal man betale kr. 47.000 blot for en import-registrering 

af blot et produkt, regler der ikke findes i andre lande og dertil betale kr. 800 pr produkt om året 

for tilladelse til at sælge produkterne i Danmark. Derved er udbuddet af varer ringere i Danmark 

end i andre EU-lande. Dette er konkurrence-forvridende og ikke i tråd med den nævnte EU-

forordning. 

Se mere her: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 2019 om 

gensidig anerkendelse af varer. 

Konklusion: 

Fødevareforlig nr. 5 2023-2026 skal foreligge, før der kan udsendes nye bekendtgørelser om 

prisstigninger. Udkastet til gebyrforhøjelser på betalingsbekendtgørelsen j.nr 2022-24-31-00351 

på kr. 4,2 mio. bør tilbagekaldes. 

Fødevarestyrelsen bør fremover kunne nøjes med finanslovsbevilling på kr. 300 millioner, 

(Fødevareforlig nr. 5).  

Fødevarestyrelsen skal fremover være rådgiver for helsekostbranchen med helsekostbranche- 

kendte tilsynsførende, og ikke udskrive gebyr- og tilsynsregninger som en del af FVST 

indtægtsgrundlaget. 

Fødevarestyrelsens gebyropkrævninger findes ikke tilsvarende i andre EU-lande og er efter vores 

opfattelse konkurrenceforvridende og en overskridelse af EU-forordning 2019/515. 

Vi må tage afstand fra de varslede gebyrstigninger og anmode det politiske niveau om at fjerne 

gebyrerne helt. 
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Fødevareminister Rasmus Prehn skriver til os den 29. april 2022: ”Det er vigtigt, at vi sikrer 

rimelige vilkår for danske helsekostvirksomheder samtidig med at vi tager hensyn til 

forbrugersikkerheden”. Til det sidste kan siges at receptpligtig medicin medfører rigtigt mange 

behandlingskrævende bivirkninger og desværre mange dødsfald på grund af fejlmedicineringer i et 

omfang, der slet ikke kendes i helsekostbranchen for anvendelsen af helsekost og 

naturlægemidler. (Utilsigtede hændelser Styrelsen for Patientsikkerhed). 

Dette er da også en af grundene til at helsekostforbrugere i højere og højere grad besøger 

helsekostbutikkerne. 

På forhånd tak 

 

ERFA-gruppen for Helsekostbranchen 

Torben Sønnichsen 

Sundheds- og miljøkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


