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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 24. januar 2014 om ovenstående, Deres j. nr.: 

2013-27-2301-001399, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende. 

 

Revisionen af Nøglehullet har som bekendt været undervejs siden 2011, og vi har løbende haft en 

dialog om de mange forskellige aspekter i Nøglehullet - både de principielle og de 

ernærings/sundhedsmæssige.  

 

Dialogen har delvist medvirket til en forståelse for de meget komplekse og tekniske forhold, der gør 

sig gældende, når der stilles nye og skærpede krav til indholdet af indhold af fedt, sukker, salt, 

kostfibre mv. i fødevarerne.  Imidlertid burde fokus på virksomhedernes muligheder for at drive en 

udvikling hen i mod et sundere valg af fødevarer efter vores opfattelse stå stærkere i revisionen – 

primært jo fordi det er virksomhederne, der skal levere det sunde alternativ i deres produktudvikling. 

 

Derfor er det ærgerligt, hvis vi på trods af de mange drøftelser, ender med et Nøglehulsmærke, 

som ikke hjælper de mange til et sundere valg i forhold til den mad, der spises, og dermed 

beklageligvis ikke rykker befolkningen hen i en sundere retning. Når f.eks. visse typer af kødpålæg, 

som allerede er fedtreduceret til smertegrænsen, ikke kan få et Nøglehul på grund af nye skrappe 

krav til saltindholdet, sættes vejledningen til det sundere valg i kategorien helt ud af kraft.   

 

Heller ikke hensynet til at bruge Nøglehulsmærket som retningsgiver for produktudvikling og 

innovation er efter vores opfattelse tilgodeset godt nok i revisionen. Fremfor at give incitament til at 

udvikle produkter i forhold til f.eks. yoghurt med mindre sukker, har myndighederne for 

nærværende valgt helt at fjerne kategorien. Introduktionen af nye produkter, som f.eks. smagstilsat 

mælk med en ernæringsprofil som minimælk, er tillige ”ude.” 

 

De nævnte forhold er i vores optik rigtig ærgerlige, fordi man taber eller begrænser muligheden for 

at bruge mærket som en driver for produktudvikling i virksomhederne.  

 

En yderligere og meget væsentlig udfordring, som er af mere ”teknisk karakter” opstår i relation til 

mærkning af næringsstofferne i de nøglehulsmærkede fødevarer. Forholdet, som medfører, at der 

skal produceres efter kriterier, der er endnu skrappere end kriterierne i Nøglehullet, uddybes i det 

følgende. 

 

For en god ordens skyld skal vi understrege, at vi er med på, at ikke alle fødevarer skal med i 

Nøglehullet, og at Nøglehullets fokus er på basiskost; yoghurt og kødpålæg er basiskost – og en 

relevant vejlednings/oplysningsindsats rettet mod basiskosten vil nå bredt ud - og til mange. 
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Vi har brug for at følgende omfattes af/håndteres i det nye Nøglehul: 

 

 Kategorien for syrnede mælkeprodukter med tilsat smag skal reintroduceres, og kriterierne for 

sukkerindholdet skal drøftes nærmere.  Kategorien smagstilsat mælk skal indsættes for at kunne 

stimulere til produktudvikling. Kriterierne for kategorien beror på en fortsat dialog med 

myndighederne.  Forholdene har opbakning fra den samlede nordiske mejeribranche. 

 

 Æg skal kunne få et Nøglehul. Der er i revisionen ikke taget tilstrækkeligt hensyn til ægs mange 

gode ernæringsmæssige egenskaber, herunder som et sundt pålægsprodukt. Ifølge DTU 

Fødevareinstituttet kan man spise op til 7 æg om ugen.  At Nøglehullet angiveligt ikke kan 

sættes på æg ud fra en betragtning om, at der ikke skal spises flere æg, end man gør i dag, er 

svær at forstå; det gælder jo for en langrække fødevarer i Nøglehullet, at man ikke skal spise 

mere af produktet, men kunne finde det sundere alternativ. I øvrigt er æg i skal et bedre 

alternativ til pasteuriserede æg som indeholder tilsætningsstoffer i relation til holdbarhed. 

Forholdet har opbakning fra den samlede nordiske æg-branche. 

 

 Saltkriterierne for produkterne i kategorien kød skal ændres således, at det er realistisk for 

virksomhederne at udvikle sikre og velsmagende produkter med Nøglehul. Der skal indføres en 

kategori for salami/spegepølse og en for bacon, som tilgodeser, at der er sket en rivende 

udvikling hen i mod reduktion af fedtindholdet, og at der således er et sundere valg inden for 

kategorien. Forholdet har opbakning fra den samlede nordiske kødforarbejdningsbranche. 

 

 Udfordringerne i relation til mærkning af næringsstofferne i de nøglehulsmærkede fødevarer skal 

løses. Da Nøglehullet betragtes som en anprisning, er de fastsatte kriterier for salt, sukker, fedt, 

kostfibre mv. absolutte hhv. maksimumsværdier og minimumsværdier for de pågældende 

næringsstoffer i fødevaren. Det medfører, at der ikke er tolerancer for afvigelser for indholdet af 

næringsstofferne ud over de såkaldte analyseusikkerheder.  

 

Det er helt sædvanligt og velkendt, at indholdet af næringsstoffer, f.eks. i animalske produkter 

varierer naturligt, og at de deklarerede næringsværdier er udtryk for gennemsnitsværdier for en 

produktion hen over en periode.  Med kravet om maksimumværdier i stedet for 

gennemsnitsværdier skal virksomhederne reelt producere fødevarer efter kriterier, som er endnu 

lavere end dem, der fremgår af Nøglehullet for at kunne være sikre på, at de til enhver tid kan 

dokumentere, at de ikke overskrider kriterierne.  

 

Vore mere § - og kriteriespecifikke bemærkninger fremgår af bilaget til nærværende høringssvar. 

 

Vi opfordrer til, at styrelsen tager vore bemærkninger om bord med henblik på, at vi i fællesskab 

sikrer et Nøglehul, som fremadrettet giver både bred og relevant forbrugerinformation om det 

sundere valg. Hvis Nøglehullet fortsat skal udvikles og være en succes, er det vigtige 

forudsætninger at producenter og detailhandlen er involveret, og at mærket er synligt på en lang 

række produkter.  
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Hvis mærket bliver for ”smalt” eller selektivt, er det ikke sikkert, at Nøglehullet kan fastholde sin 

relevans i forhold til at være en helt central driver for ernæringsoplysningen herhjemme.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 
Susanne Kofoed 

Chefkonsulent 

 

Fødevare-, veterinær- og forskningspolitik 

 

D +45 3339 4264 

M +45 2724 5664 

E sko@lf.dk 
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Bilag om §§ og kriterier 

 

Revisionen giver i øvrigt anledning til følgende specifikke bemærkninger: 

 

§ 2 – Det er godt, at der er sket en tilnærmelse af begreber anvendt i Nøglehullet med begreber 

anvendt og defineret i EU-fødevarelovgivning.  

 

§ 24 - I § 24 er der en overgangsperiode på ca. 1 år. Vi ser gerne at overgangsperioden forlænges 

til 2 år, alternativt til 18 måneder. Dette vil give virksomhederne bedre mulighed for at arbejde hen 

imod at komme i mål i relation til de mange nye kriterier. 

 

Kriterierne i bilag 2 – Vi gør opmærksom på, at de kriterier, som vi foreslår i forbindelse med 

nedenstående gennemgang af de forskellige fødevaregrupper, er udtrykt som gennemsnitsværdier 

(og ikke maksimumværdier), jf. den helt grundlæggende - og førnævnte - udfordring ved kriterierne 

foreslået af myndighederne. 

 

Fødevaregruppe 1 - Grøntsager, frugt, bær og nødder  

Det er godt, at der gives mulighed for en større grad af forarbejdning af produkterne og godt, at der 

er mulighed for at mærke krydderurter. 

 

Det under os dog, at der ingen varegruppe er for champignon og andre spiselige svampe. 

Champignon og spiselige svampe er en energifattig og næringsrig fødevare. Derfor er den velegnet 

som slankemad pga. det lave fedt- og kulhydratindhold. Champignon har et højt indhold af 

proteiner, vitaminer, mineraler og fibre og er derfor en rig kilde til vigtige næringsstoffer. 

Champignon har en fyldig smag og mætter godt på grund af den høje naturlige umami-smag. 

Tilsætning af champignon til retter kan derfor også spare tilførsel af salt. International forskning 

peger desuden på, at indtagelse af champignon kan have en positiv virkning på risikoen for 

livsstilssygdomme. 

 

Fødevaregruppe 7. Grød og grødpulver (tilberedt ifølge producentens anvisninger) 

Produkter der tilsættes mælk, kan ikke mærkes med Nøglehullet på grund af det nye kriterium for 

mættet fedt som er baseret på indholdet af mættede fedtsyrer i pct. af produktets samlede 

fedtindhold. Dette er uheldigt, da dette også angår produkter hvor der er tilsat mælk med lavt 

fedtindhold. Vi foreslår derfor at man sletter kriteriet for mættet fedt. 

 

Fødevaregruppe 11. Mælk og syrnede mælkeprodukter uden tilsat smag 

Vi er meget tilfredse med, at det er tydeliggjort, at laktosefrie varianter er omfattet. 

 

Gruppen for syrnede mælkeprodukter 

Myndighederne foreslår, at gruppen for syrnede mælkeprodukter med tilsat smag fjernes fra bilag 

2. Gruppen består både af produkter der er beregnet til at drikke, og produkter der kan spises med 

ske. Som tidligere nævnt ønsker vi at kategorien genindsættes i bilag 2. Den kan evt. opdeles 

således at der skelnes mellem de produkter, der spises med ske, og de produkter, der er beregnet 

til at drikke. De nærmere kriterier må drøftes. 

 

Historisk set har der i mejeribruget været tradition for at skelne mellem produkter, der drikkes, og 

produkter, der spises med ske. Ifald det er ønskeligt, kan mejeribranchen udarbejde en slags 

vejledning for hvilke produkter der kan spises med ske, og hvilke produkter der er beregnet til at 

drikke. I Fødevareinformationsforordningens bilag XIII skelnes eksempelvis også mellem 

drikkevarer og andre varer end drikkevarer. 
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Drikkeyoghurt 

For så vidt angår myndighedernes overvejelser angående drikkeyoghurt kan vi oplyse at salget af 

drikkeyoghurt er faldende. I 2013 faldt salget 11 % trods nye produkter på markedet. Det samlede 

forbrugstal pr. indbygger i 2013 for drikkeyoghurt var 0,72 kg pr. indbygger pr. år. 

 

Syrnede mælkeprodukter med smag 

Bevarelsen af Nøglehulsmærket på frugtyoghurt vil være med til at skubbe innovationen af nye 

produkter i retning mod produkter med mindre tilsat sukker. Kulhydratindholdet er i forvejen 

reduceret med 25-30 % i forhold til markedsstandarden for en traditionel frugtyoghurt. 

Nøglehulsmærkede frugtyoghurt ske-produkter ligger lige på grænsen, for hvad forbrugerne kan 

acceptere smagsmæssigt.  Hvis myndighederne helt fjerner kategorien ”syrnede mejeriprodukter 

med smag”, fjerner man samtidig muligheden for at påvirke udviklingen af kategorien i en sundere 

retning. 

 

39 % af forbrugerne spiser jævnligt yoghurt (naturel eller frugtyoghurt) til morgenmad på hverdage. 

Både børn og voksne spiser især frugtyoghurt til morgenmad og som mellemmåltid i hjemmet. 

Værdiandelen af yoghurter, der bærer Nøglehulsmærket, er steget fra ca. 15 % i 2011 til 19 % i 

2013. Væksten skyldes en øget efterspørgsel fra forbrugerne efter sundere alternativer i kategorien 

og er drevet af en række nye produkter, udviklet specielt i henhold til Nøglehulskriterierne. På 

naturel-område har værdiandelen af nøglehulsmærkede produkter ligget stabilt på ca. 32 % de 

seneste år. Inden for frugtyoghurt er værdiandelen af nøglehulsmærkede produkter steget fra 8 % i 

2011 til 13 % i 2013. 

 

Skyr 

Her er der tale om et relativt lille marked, men med en kraftig vækst. Produkttypen er kendetegnet 

ved sit lave fedtindhold og høje proteinindhold. Skyr-produkter er meget populære, og også inden 

for denne type af produkter gælder, at man med Nøglehulsmærkningen har mulighed for at påvirke 

udviklingen af kategorien i en sundere retning. 

 

Nøglehulsmærkede produkter 

Der findes i dag ca. 75 nøglehulsmærkede syrnede mælkeprodukter på det danske marked. 

En rundspørge til de danske mejerier viser at ca. 44 syrnede mælkeprodukter uden tilsat smag er 

nøglehulsmærket og ca. 21 syrnede produkter med tilsat smag er nøglehulsmærket. Heraf er ca. 8 

produkter drikkeprodukter (3 skyr-produkter tilsat smag og 5 drikkeyoghurter tilsat smag). 

 

Mælk med tilsat smag 

Som tidligere nævnt ønsker vi at der oprettes en kategori for smagstilsat mælk. Hvis kriterierne 

svarer til næringsindholdet i minimælk, kan vi ikke se nogen ernæringsmæssige argumenter for at 

mælk med tilsat smag ikke kan medtages i Nøglehulsbekendtgørelsen. 

 

Fødevaregruppe 15. Ost bortset fra frisk ost 

Vi er meget glade for at kriteriet for salt er hævet således ost med mindre fedtindhold og mindre salt 

kan Nøglehulsmærkes. 

 

Fødevaregruppe 17. Frisk ost og lignende produkter. Produkterne kan være tilsat smag 
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I § 8 i udkastet er der indsat en bestemmelse om at der kun må tilsættes næringsstoffer til 

produkter i fødevaregrupper i bilag 2 hvis der er fastsat kriterier for de pågældende ingredienser 

eller næringsstoffer. 

Frisk ost tilsættes ofte krydderiblandinger. I krydderblandinger er der typisk ca. 2 % sukker. I lyset 

heraf er der behov for, at der indføjes kriterier angående ren-fremstillede sukkerarter. Niveauet bør 

være højst 1 g/100g i det endelig produkt. 

 

Kriteriet angående saltindholdet er strammet lidt op i forhold til den gældende bekendtgørelse. 

Niveauet i den nuværende bekendtgørelse er 0,875 g/100g. I lyset af problematikken over til 

tolerancegrænserne vil det være optimalt hvis kriteriet fortsætter uændret. I praksis bør saltkriteriet 

derfor sættes til 0,9 g/100g. 

 

Fødevaregruppe 18. Madfedt og olier 

Vi foreslår at kriteriet for mættet fedt fortsætter uændret. Dvs. 33 % mættet fedt. Endvidere ønsker 

vi, at der indsættes en ny gruppe som omfatter ”naturlige blandingsprodukter uden modificeret fedt 

og emulgator”, og således at grænsen for indholdet af mættede fedtsyrer for denne gruppe hæves 

til højst 42 % af produktets samlede fedtindhold. En sådan gruppe vil give et nøglehulsmærket 

alternativ for de forbrugere som vil have madfedt med få tilsætningsstoffer og uden modificeret fedt. 

 

Fødevaregruppe 21 c). Røget eller gravad fisk 

 Vi er glade for, at produkterne er en del af Nøglehullet.  

 

Fødevaregruppe 23. Kød og kødprodukter 

Den norske, svenske og danske branche har spillet ind på kategoriseringen og på kriterierne for 

salt tidligere i forløbet – udspillet er forskelligt både i forhold til kategorisering og i forhold til 

kriterierne i det foreliggende udkast.  Det synes vi er særdeles ærgerligt. 

 

Teksten om indholdet af kød i leverpostej angives ”leverpostej, dog mindst 35 pct. kød eller lever.” 

 

23 a 

Kriterierne for det stiksaltede og det overflademarinerede kød er efter det oplyste ikke realistiske at 

nå. Vi foreslår 0,8 for det stiksaltede fjerkrækød, 1,3 for andet stiksaltet kød end kyllingekød, samt 

1,5 pct. for overflademarineret kød. 

 

Vi ønsker, at rå medisterpølse/rå hamburgere omfattes af Nøglehullet, og vi ønsker et niveau på 

2,0 pct. hhv. 1,7 pct. 

 

23 b 

Vi ønsker, at kriterierne for pate og leverpostej ligger på 1,8 pct. 

 

Vi ønsker, at der sker en opdeling vedr. middags- og pålægspølser af hakket kød. Et saltindhold på 

2 pct. for pålægspølser af hakket kød er for lavt, og vi ønsker, at pålægspølserne falder i kategorien 

23 c. Såfremt dette ikke er muligt, og pålægspølser placeres i 23 b, skal saltkriteriet være minimum 

2,2 pct. Middagspølser bibeholder det foreslåede kriterium på 2 pct. salt. 

 

23c 

Vi ønsker, at salami/spegepølse omfattes af Nøglehullet. De pågældende fedtreducerede 

pålægsprodukter i gruppen (max.10 pct. fedt) gør en betydelig forskel i forhold til indtag af fedt, da 

der er ikke-fedtreducerede produkter i gruppen med et fedtindhold på helt op til 55 pct. (og højere). 
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Vi ønsker tillige en kategori for bacon for at stimulere til produktudvikling; de nærmere kriterier for 

de pågældende produkter skal fastsættes i forlængelse af en nærmere dialog med myndighederne. 

 

Vi ønsker, at kriterierne for pålægsprodukter af hele kødstykker eller udskåret kød (i det 

foreliggende både 23 c og d) sættes til hhv. 2,7 pct.for pålægsprodukter af fjerkrækød og 3,0 pct. 

for pålægsprodukter af andet kød end fjerkrækød. 

 

23 d 

For produkter i 23 d, som typisk anvendes som en middagsret, har vi tidligere foreslået 3,0 pct. 

 

Fødevaregruppe 25 – Færdigretter 

Der er primært fedtindhold og andelen af mættede fedt, som er problematisk. 

Kommentarer vedr. kravet om fuldkorn er tilsvarende supperne (kød). De pågældende 

produkter er forholdsvis fedtfattige produkter, og det synes ikke umiddelbart relevant at se 

på sammensætningen af fedtet i produkterne. I et produkt, hvor der er 2,5 pct. fedt, heraf 

1,5 pct. mættet fedt medfører de fastsatte kriterier, at produktet ikke kan leve op til de 

tilladte 33 pct., som det mættede fedt må udgøre. 

 

Fødevaregruppe 28 og 29. Supper (indspil fra kødbranchen) 

Saltindholdet på 0,8 pct. er ikke mulig at nå. Der er tidligere undersøgt, at et saltindhold 

på 1 pct. er laveste indhold, når den sensoriske kvalitet skal være acceptabel. Der er i 

øvrigt udfordringer i forhold til indholdet af grøntsager, idet indholdet af grøntsager 

vurderes ikke at kunne nås. Indholdet af grønt ligger typisk på 10-15 pct. For suppe uden 

kød er man efter det oplyste langt fra med et krav på 50g /100g.  

 

Kravet om fuldkorn for supper kan ikke imødekommes uden tilpasning. I dag bruges der almindelig 

hvedemel i supper for at give suppen den rette konsistens. I suppe med kød, indeholder 

kødbollerne typisk hvedemel. Umiddelbart virker kravet til fuldkorn i supper              

Irrelevant for andre supper end de, med pasta i. Det bør præciseres i teksten.    

 

Fødevaregruppe 28 og 29. Supper og Fødevaregruppe 32 Saucer til middagsretter (indspil 

fra mejeribranchen) 

Med det nye forslag er det ikke muligt at tilberede en suppe eller sauce på basis af mælk eftersom 

mælk indeholder 63,8 gram mættede fedtsyrer pr 100 g mælkefedt. Med baggrund heri ønsker vi, 

at der ikke indføres et kriterium for mættet fedt. 

 

 

 

 

 

 

 


