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Vedr.: Høring over forslag til ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer 

efter udløb af ”mindst holdbar til”- datoen. 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse om ovenstående, Deres j. nr.: 2011-20-2301-

00721, skal Landbrug & Fødevarer (L&F) bemærke følgende: 

 

Vi hæfter os ved, at forslaget lægger op til at ophæve en national særregel på et i øvrigt EU-

harmoniseret område. L&F støtter i udgangspunktet ophævelse af nationale særregler på harmoni-

serede områder.  

 

Fødevarestyrelsen har i det fremsendte høringsmateriale oplyst, at en ændret administration af 

holdbarhedsreglerne tager udgangspunkt i DTU Fødevareinstituttets vurderinger vedr. forskellige 

produkters mikrobiologiske aktivitet. Som eksempler på fødevarer, som er behandlet så stabilt, at 

mikrobiologisk aktivitet er udelukket, og dermed kan sælges efter udløb af ”mindst holdbar til” -

datoen, nævnes fermenterede fødevarer f.eks. modnede oste, yoghurt og pølser. Hertil har vi føl-

gende kommentarer:  

 

For så vidt angår modnede oste vil vi for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at skimmel-

modnet ost ikke nødvendigvis er egnet til konsum længe efter "mindst holdbar til" - datoen. Smagen 

ændres i løbet af holdbarhedsperioden og kan efter endt holdbarhed være meget stærk, og kan 

som udgangspunkt ikke forventes at kunne indtages af alle.  Yoghurt nævens tillige som en fødeva-

re, som er egnet til at kunne sælges efter ”mindst holdbar til” - datoen. Vi er uenige i denne vurde-

ring. L&F  ser generelt gerne, at der ikke opereres med for firkantede og unuancerede rammer for 

en ændret administration af holdbarhedsreglerne. 

 

Vi hæfter os tillige ved, at det er frivilligt for fødevareproducenter og detailhandel at benytte sig af 

muligheden for at overdrage færdigpakkede fødevarer efter udløb af ”mindst holdbar til” - datoen. 

Princippet om frivillighed bakkes op. 

 

Vi skal i øvrigt bemærke, at fødevareproducenternes vurdering af en fødevares holdbarhed omfat-

ter såvel fødevaresikkerhedsmæssige som andre kvalitetsmæssige aspekter, og datoen afspejler 

dermed direkte fødevarernes kvalitetsmæssige performance. Fødevareproducenten har således en 

meget nærliggende interesse i, at dén kvalitet som producenten står inde for i fuldt omfang gives 

videre til forbrugerne; det gælder såvel mikrobiologi som smag, konsistens, farve mv. Ingen fødeva-

reproducenter er interesserede i, at deres produkter giver forbrugerne en kvalitetsmæssig ringe op-

levelse. Det er således ikke umiddelbart L&Fs forventning, at medlemsvirksomhederne i større om-

fang vil vælge at anvende muligheden for at overdrage færdigpakkede fødevarer efter udløb af 

”mindst holdbar til” - datoen.  
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Vi peger på, at en styrket oplysningsindsats om holdbarhedsmærkningen over for forbrugerne vil 

kunne være et nyttigt redskab i kampen mod stigende madspild. Når forbrugerne således får klar 

besked om, hvad begreberne ”sidste anvendelsesdato” og ”mindst holdbar til” betyder, kan det for-

mentlig have en gunstig påvirkning af forbrugernes indkøbs- og forbrugsvaner og dermed på om-

fanget af madspild. Vi opfordrer således styrelsen til at iværksætte en målrettet kommunikation her-

om. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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