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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over revideret vejledning om mærkning af fødevarer efter 

fødevareinformationsforordningen  

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 2014 om ovenstående, Deres j. nr. 2014-29-33-

00015, skal Landbrug og Fødevarer (L&F) bemærke følgende: 

 

L&F er glade for, at styrelsen har valgt at opdatere mærkningsvejledningen, så den kan anvendes 

til fortolkning af kravene i forordning 1169/2011. Vi finder det meget nyttigt, at vejledningen nu 

indeholder referencer til lovgivningen.  

 

Selvom vi har mange kommentarer til det fremsendte udkast, jf. bilaget til høringssvaret, mener vi 

overordnet, at vi har en god og meget brugervenlig vejledning. 

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for uddybende forklaringer til kommentarerne. 

 

 

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 med specifikke kommentarer til vejledningen 

 

Oversættelsesfejl vedr. ”quick frozen” 

 

I forbindelse med vores gennemgang af vejledningen og af forordningen er vi blevet 

opmærksomme på en oversættelsesfejl i den danske version af forordningen. 

 

I bilag VI, nr. 1 står der vedr. ledsagende oplysninger, at man skal anføre, hvis produktet er 

hurtigfrosset. I den engelske sprogversion er dette ord ”quick frozen” hvilket betyder dybfrosset jf. 

direktiv 1989/108/EØF, artikel 8 se http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0108-20130701&qid=1400667583127&from=DA. 

 

I Kommissionens Q&A gentages denne forkerte oversættelse, hvilket derfor også er tilfældet i 

vejledningen. Vi beder om, at denne fejl rettes, da den kan være meningsforstyrrende. 

 

Indholdsfortegnelsen og det faktiske indhold i kap. 14 stemmer ikke overens i udkastet. 

 

Afsnit 1:  

Det fremgår, at vejledningen beskriver bestemmelserne i mærkningsforordningen. Styrelsen har 

netop sendt en vejledning om næringsdeklaration i høring. Reglerne vedr. næringsdeklaration er 

indeholdt i mærkningsforordningen, og vi foreslår derfor, at de to vejledninger skrives sammen.  

 

Alternativt foreslår vi, at det fremgår af nærværende vejledning, at der for så vidt angår dette emne, 

skal anvendes den særlige vejledning.  

 

I flere af de refererede Q&A henvises til forkortelsen FIC. Vi foreslår, at det i indledningen nævnes, 

at der ved FIC forstås mærkningsforordningen. 

  

Da der er tale om en dansk vejledning til en EU-forordning, foreslår vi, at det tydeligt fremgår, at 

vejledningen (bortset fra Kommissionens Q&As) primært bør anvendes i forhold til mærkning af 

varer, der afsættes i Danmark, men at den ikke nødvendigvis er dækkende for varer, der afsættes i 

de øvrige EU-lande.  

 

Vi foreslår endvidere, at det fremgår, at vejledningen ikke har formel retskraft, svarende til den 

tekst, der er anført i afsnit 1.2 for Kommissionens Q&As. 

 

Afsnit 2.1:  

Det er tilstrækkeligt, at mærkningsoplysninger fremgår af handelsdokumenterne, når en fødevare 

sælges mellem to virksomheder. Det bør fremgå, at det kun er de relevante oplysninger, der skal 

gives. F.eks. er der ikke krav om, at der skal være holdbarhedsmærkning af engrospakket fersk 

kød, der sælges til en engrosvirksomhed, der fremstiller kødprodukter af kødet.  

 

Afsnit 3.1.3:  

Foranlediget af en konkret forespørgsel om anvendelse af udelukkende store bogstaver (versaler) i 

mærkningen foreslår vi, at teksten uddybes. Det bør fremgå, at hvis mærkningen udformes med 

udelukkende store bogstaver, skal størrelsen af de store bogstaver være lig med eller større end 

1.2 mm. Årsagen til dette forslag er, at nogle har troet, at de store bogstaver skulle være lige så 

store som det store A i ordet ”Appendix.” 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0108-20130701&qid=1400667583127&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0108-20130701&qid=1400667583127&from=DA
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Afsnit 4:  

Da lotmærkning ikke er omfattet af de obligatoriske mærkningskrav i 1169/2011, foreslår vi, at det 

fremgår, at der ikke er et konkret krav til bogstavstørrelsen udover læsbarhed. 

 

Det fremgår, at der ikke behøver være lotmærkning for fødevarer, hvis mindste holdbarhed eller 

sidste anvendelsesdato er anført i ukodet form som dag og måned. Hvis en virksomhed sender 

fødevarer til en anden virksomhed, hvor der ikke er krav om angivelse af holdbarhed, burde det 

tilsvarende være muligt at angive en produktionsdato som dag og måned, uden at der skal stå et L, 

da formålet med kravet er opfyldt.  

 

Afsnit 6.1:  

Teksten gengiver indledningsvis forordningens tekst, men efter vores opfattelse er der behov for i 

en vejledning at skrive, hvem der skal anføres som leder for en virksomhed. Den tidligere 

vejledning beskrev, at det er producenten, pakkevirksomheden eller en forhandler, etableret i EU, 

der skal anføres. Vi foreslår, at dette medtages for at give en mere konkret vejledning. Vi formoder, 

at der ikke er sket i reel ændring i forhold til det krav, der blev stillet i 13/2011.  

 

Afsnit 6.3:  

Sidste afsnit, sidste sætning (Men det skal....) bør efter vores opfattelse udgå, da anvendelse af 

artikel 26, stk. 3 forudsætter, at de gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i forordningens 

artikel 26, stk. 8 er vedtaget, hvilket de ikke er endnu. 

 

Afsnit 6.6:  

Afsnittet er ikke dækkende. Ud over sundhedsmærker, der stemples på kød, skal animalske 

fødevarer være mærket med et identifikationsmærke (se853/2004), som i sin udformning er magen 

til sundhedsmærket, dog uden krav om særlige dimensioner.  I begge tilfælde indeholder mærket 

en landekode, som ikke betragtes som en forbrugerinformation, men som en oplysning til 

kontrolmyndighederne. Det bør fremgå, at mærket ikke indgår i bedømmelsen af vildledning i 

forhold til oprindelse, og at det derfor ikke udløser krav om, at den animalske fødevare skal have 

oprindelsesmærkning. Dette har fremgået af en tidligere version af vejledningen. 

 

Afsnit 7:  

Vi bemærker, at der ikke i vejledningen er nævnt, hvilken skriftstørrelse, der skal anvendes for de 

oplysninger, der skal anføres i forbindelse med eller i nærheden af varebetegnelsen. Vi antager 

derfor, at kravet som udgangspunkt er opfyldt, hvis oplysningerne anføres med en bogstavstørrelse 

på min. 1.2 mm.  

 

Afsnit 7.6.4:  

Vi foreslår, at der gives et andet eksempel end ”Pizza med pizzatopping”, da topping (ifølge den 

danske ordbog) betyder ”lag af noget spiseligt, der lægges ovenpå en madret som pynt eller for at 

give smag”. ”Pizzatopping” kan derfor i princippet godt være andet end imitationsprodukter. Hakket 

skinke, der anvendes ovenpå pizza, kaldes f.eks. også for ”pizzatopping ”. 

 

Afsnit 7.6.5:  

Kravet i forordningens annex 6., nr. 5 vedrører kun animalske proteiner. Vi foreslår derfor, at 

overskriften ændres til ”Kød og fiskevarer tilsat fremmede animalsk proteiner”. Vi foreslår 

endvidere, at det fremgår, at der kun skal mærkes, når der er anvendt isolerede eller koncentrerede 

proteiner og ikke, når der anvendes proteinholdige ingredienser som mælk og æg. Vi foreslår, at 

dette fremgår af vejledningen, f.eks. som ”Almindelige fødevarer med højt proteinindhold som æg 

og mælkepulver betragtes ikke som fremmede proteiner.” 
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Det seneste udkast til Q&As på kødområdet fra Kommissionen indeholder et svar på, at fremmede 

animalske proteiner ikke skal kvantitativt deklareres, selvom de er anført i forbindelse med 

varebetegnelsen. Vi foreslår, at dette tages med i vejledningen.  

 

Afsnit 7.6.6:  

Vi foreslår, at det i dette afsnit nævnes, at tilberedt kød tilsat vand skal mærkes med oplysning om, 

at produktet skal grundigt varmebehandles jf. mikrobiologiforordningen – selvom denne oplysning 

ikke skal anføres i forbindelse med varebetegnelsen. Der kan evt. anføres en henvisning til afsnit 

12, hvor der bør tilføjes et afsnit om dette. 

 

Det bør klart af teksten fremgå, at der kun skal mærkes med oplysning om tilsat vand i forbindelse 

med varebetegnelsen, når det tilsatte vand udgør mere end 5 % af den færdige vægt, også når der 

er tale om ”tilsat lage” produkter.  

 

Det er ikke klart hvilke produkter, der skal mærkes, idet teksten ”fremstår som en udskæring, steg, 

skive eller portion” ikke er fortolket. Vi mener f.eks., at et skinkeprodukt, der er sammensat af 

stykker af skinkekød, og som er mærket med oplysningen i overensstemmelse med annex 6, stk. 7 

ikke skal mærkes med ”tilsat vand” i forbindelse med varebetegnelsen, da det er tydeligt for 

forbrugeren, at der ikke er tale om en udskæring, steg, skive eller portion af kød. 

 

Ifølge teksten skal mængden af både kød og vand deklareres. Vi mener ikke, at forordningen 

indeholder et eksplicit krav vedr. mængdeangivelse af vand, uanset at det skal nævnes i 

forbindelse med varebetegnelsen (da f.eks. fremmede animalske ingredienser formentlig ikke skal 

kvantitativt deklareres). Teksten bør omformuleres, så den gengiver det, der kommer til at stå i 

Kommissionens Q&A for kød, som vi forstår, er under udarbejdelse.  

 

Afsnit 7.6.7:  

Det anførte eksempel vedr. skinke kan anvendes som eksempel på den tilføjelse, der skal gøre i 

forhold til varebetegnelsen. Vi foreslår imidlertid, at varebetegnelse samt tilføjelse angives som 

”Skinke sammensat af stykker af kød”. Der er ikke grund til at skrive ordet ”pålæg” i forbindelse 

med ordet skinke, der er sammensat af stykker af kød, idet tilføjelsen sikrer, at forbrugeren ikke kan 

tro, at der tale om et helt stykke skinke. 

 

Afsnit 8.1: 

 Vi foreslår, at bullet 2 ændres til: ”Bærestoffer og fødevarer, som anvendes som bærestoffer.” 

Bærestoffer er tilsætningsstoffer, der er reguleret i tilsætningsstofforordningen (1333/2008), bilag 

III. Udover disse bærestoffer må fødevarer anvendes som bærestoffer, men andre stoffer må ikke 

anvendes. Det vil muligvis være hensigtsmæssigt med en henvisning til 1333/2008, bilag III. 

 

Bullet 7 foreslås slettet og indarbejdet i bullet 4 med følgende tekst: ”Fødevaretilsætningsstoffer, 

fødevareenzymer og andre stoffer (ekstraktionsmidler og metaller), der udelukkende anvendes som 

tekniske hjælpestoffer i forbindelse med produktionen af fødevarer, skal ikke mærkes. Man kan 

forsøge at fjerne stoffet fra fødevaren, men der må gerne være en utilsigtet rest tilbage, der ikke 

længere har en funktion i fødevaren. Virksomheden skal kunne dokumentere, at stoffet ikke 

længere har en funktion i det endelige produkt. ” 

 

Fodnote 68 og 81 henviser til del B til tilsætningsstofforordningen. Det korrekte er at henvise til 

bilag II, del B.  
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Afsnit 8.2:  

Vi foreslår, at det tilføjes, at det ikke accepteres at forkorte ordet ”ingredienser” som f.eks. ”ingr:” og 

tage afgørelsen ud. I afgørelsen står nemlig, at man skal indlede med ordet ”ingredienser”, hvilket 

ikke er i overensstemmelse med, at der kan stå ”fremstillet af følgende ingredienser”. 

 

I forbindelse med afsnittet om angivelse med specifik betegnelse mener vi, at det bør fremgå, at der 

for færdige fødevarer ikke altid vil være behov for at anføre den fysiske tilstand eller den særlige 

behandling i ingredienslisten. I færdige fødevarer vil det typisk ikke være relevant at skrive, at en af 

ingredienserne har været frysetørret eller i pulverform – denne oplysning kan forbrugeren som 

oftest ikke bruge til noget i forhold til færdige fødevarer, hvor der er sket en rekonstituering.  

 

Derimod kan oplysning om andre behandlinger være nyttige i ingredienslisten, f.eks. røget paprika, 

da dette har betydning for produktets smag. 

 

Vi mener, at der er fortolkningsmuligheder i forhold til teksten vedr. produkter, der består af flere 

dele, men som forventes indtaget samlet. Vi læser teksten således, at det er muligt at udforme 

ingredienslisten for f.eks. færdiglavet lasagne på følgende måde: ”Kødsovs (oksekød, tomat, løg, 

krydderier, salt), bechamelsovs (mælk, mel, margarine, salt), lasagneplader (hvedemel, æg, salt)”, 

da der er tale om en lasagne bestående af sammensatte ingredienser, hvis betegnelser er fastsat 

ved sædvane, jf. afsnit 8.8.  

 

Vi er imidlertid bekendt med, at teksten opfattes som et krav om, at samtlige ingredienser skal 

anføres i faldende orden: ”Mælk, oksekød, hvedemel, tomat, margarine, salt, løg, krydderier, æg”.  

Vi foreslår, at det fremgår, at begge måder er acceptable – og gerne med eksempler på konkret 

udformning af de to ingredienslister.  

 

Afsnit 8.4:  

I første afsnit bør fodnote 80 stå ved ordet kategori, da det er kategorierne, der henvises til.  

 

I andet afsnit fremgår det, at det er fødevaretilsætningsstoffets tiltænke funktion, der skal oplyses. 

Ordet ”tiltænkt” bør ændres til ”primær funktion”, da man godt kan have flere tiltænkte funktioner, 

men man kun skal angive den vigtigste.  

Afsnit 8.4.1: 

 I eksemplet skal aspartam og E 951 ikke stå i parantes. Der skal stå: ”sødestof: aspartam” eller 

”sødestof: E 951”.  

 

Afsnit 8.5:  

Vi foreslår, at der i andet afsnit refereres til afgørelsen vedr. mærkning af produkter som røgede, 

når de er behandlet med regeneret røg, eller at konklusionen, at produkter behandlet med 

regenereret røg, kan kaldes røgede, fremgår.  

 

Afsnit 8.9:  

Vedr. højt koffein-indhold henvises til afsnit 8.5. I dette afsnit står der noget om koffein, men ikke 

noget om ”højt” indhold.  

 

Afsnit 8.9.3:  

Vi foreslår, at overskriften ændres til ”Angivelse af vegetabilske oliers og fedtstoffers vegetabilske 

oprindelse” for at undgå misforståelser vedr. ordet oprindelse. 
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Afsnit 9.2:  

Afsnittet bør tilpasses, når Kommissionens Q&A vedr. fremmede proteiner i animalske og fiske- 

produkter samt tilsat vand foreligger. Der er tale om en ny type oplysninger, der obligatorisk skal 

anføres i forbindelse med varebetegnelsen, og som derfor ikke nødvendigvis skal opfattes som 

”mærket med oplysning om en ingrediens” i QUID-forstand. Hvis det var obligatorisk, havde det 

være naturligt at henvise i annex VI til annex VIII om mængdeangivelse af ingredienser. 

 

Afsnit 9.2.5:  

Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt at henvise til styrelsens hjemmeside om berigede fødevarer. 

Det bør tydeligt fremgå, at der i berigelsesforordningen er fastsat krav om minimumsindhold af 

vitaminer og mineraler i berigede fødevarer. I modsat fald kan man tro, at det er tilladt at tilsætte 

mindre mængder og give oplysning herom. 

 

Afsnit 9.5.3:  

Sætningen ”Dog skal det tydeligt fremgå af mærkningen, at vægtangivelsen er ved rekonstituering” 

skal slettes, da dette ikke er et krav i henhold til mærkningsforordningen. Eksempel 1 og 2 bør 

derfor slettes.  

 

Afsnit 9.5.4:  

Vi foreslår, at det fremgår, at der er tale om tørret champignonsuppe.  

 

Afsnit 11.8:  

Ordet ”e-mærkning” bør fjernes, selvom gennemsnitsprincippet og tolerancerne stammer fra 

bekendtgørelse om e-mærkning. e-mærkning er et særligt mærke, der er underkastet særlig 

kontrol, der gennemføres i privat regi.  

 

Afsnit 12.4: 

Der skal henvises til afsnit 12.7 og ikke 12.8. 

 

Afsnit 12.6:  

Vi foreslår, at der tilføjes et afsnit om, at hakket og tilberedt kød skal mærkes med oplysning om, at 

det skal varmebehandles grundigt. Der bør endvidere tilføjes en henvisning til ”Vejledning om 

mikrobiologiske kriterier”, hvor det i den nye vejledning, som vi dog endnu kun har set i udkast, er 

uddybet, hvordan denne mærkning kan udformes.  

 

Afsnit 13.4:  

Vi savner afsnit 13.3.1 fra den eksisterende vejledning om salg af frugt og grønt på internettet og 

beder om, at det genindsættes. Vi håber, at fortolkningen vedr. parallel leverance, der er i dette 

afsnit, kan udvides til også at gælde for andre fødevarer, der skal oprindelsesmærkes.  

 

Afsnit 14.1:  

Det fremgår af første bullet, at godkendte dyr, der er nødslagtet udenfor et slagteri, kan mærkes 

med det nationale mærke. Forordning 218/2014 ophæver denne regel pr. 1. juni 2014, hvorfor 

teksten bør udgå.  

 

Afsnit 14.2:  

I den første sætning skal der refereres til afsnit 14.1 og ikke 14.2. Henvisningen til afsnit 5.4 er ikke 

rigtig.  
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Det fremgår, at når fedtprocenter er over 10, er tolerancegrænsen +/- 15 %. Ifølge Kommissionens 

vejledning er tolerancegrænse +/-20 %, hvilket også er den grænse, der er anvendt i eksemplet 

vedr. hakket kød 8-12 %. 

 

Afsnit 14.4:  

Der findes ikke længere oplysninger om udskæringer på Danske Slagteriers hjemmeside. 

 

Vi foreslår, at andet afsnit vedr. skinke udgår, da det ikke længere er relevant, idet der ifølge annex 

IV, nr. 7, er krav om, at der skal stå ”sammensat af stykker af kød”. Det kan være hensigtsmæssigt 

at henvise til afsnit 7.6.7.  

 

Vi mener, at afgørelsen vedr. ”bov” er mere vildledende end vejledende, fordi den ikke er klar og 

blander både skinke og bov på en uoverskuelig måde. Alle varebetegnelser skal bedømmes ud fra 

mærknings- og vildledningsreglerne – ikke kun ”skinke” og ”bov”. Budskabet må være, at man skal 

skrive varebetegnelsen for den udskæring, der benyttes.  

 

Afsnit 16:  

Afsnittet vedrører frosne fødevarer og ikke kun dybfrosne, jf. pkt. 16.2, hvorfor overskriften skal 

ændres.  

 

Afsnit 17.4:  

Da der endnu ikke fortolkninger vedr. vildledning i forhold til imitatprodukter, og dette afsnit giver 

ikke yderligere vejledning i forhold til afsnit 7.6.4, foreslår vi, at det skal tages ud. Se i øvrigt vores 

kommentarer i forhold til 7.6.4. 

 

Bilag 3:  

I afsnittet ”Mærkning af frosset kød og tilberedt kød med nedfrysningsdato” står, at frosne 

uforarbejdede fisk skal mærkes. Dette er korrekt, men bilaget drejer sig udelukkende om kød.  

 

I afsnittet ”Dobbelt holdbarhedsmærkning” står: De to holdbarhedsdatoer skal for fersk kød påføres, 

inden stabilisering påbegyndes. L&F har tidligere drøftet dobbelt holdbarhedsmærkning med 

styrelsen, og det var vores opfattelse, at de to holdbarhedsdatoer ville kunne sættes på to 

forskellige tidspunkter. Den nærværende tekst giver ikke denne mulighed, idet mærkningen af 

køleholdbarheden typisk foretages ved start af stabiliseringen. 

 

Vi havde forstået, at datoen for opbevaring på frost kunne påføres på et senere tidspunkt end ved 

start af stabiliseringsperioden. Vi håber, at styrelsen er enig i dette, og beder om, at teksten 

tydeliggør dette.  

 

Bilag 5: 

 Vedr. oksekød foreslår vi, at selve kravet til mærkningens omfang (født, opvokset, slagtet og 

opskåret/hakket) anføres svarende til afsnittet om fersk kød fra svin, får, ged og fjerkræ.  

 

De frivillige mærkningsregler for oksekød er efter vores oplysninger ophævet, men endnu ikke 

offentliggjort. Vi foreslår derfor, at anden sætning fjernes.  

 

 

 

 

 


