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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over forslag vedr. mærkning af allergene ingredienser 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens høring over udkast til "Kapitel 18. Allergene ingredienser" i 

"Vejledning om mærkning af fødevarer", lagt på høringsportalen den 17. juli 2014, skal Landbrug & 

Fødevarer bemærke følgende: 

 

Afsnit 18.2 Allergene ingredienser i færdigpakkede fødevarer 

18.1. Indledning 

I fodnote 1 står der, at der er en uoverensstemmelse mellem den danske udgave og den engelske 

udgave af bilag II, men der står intet om at dette vil blive rettet på sigt. Det er naturligvis vigtigt, at 

rette diverse uoverensstemmelser og fejl i mærkningsforordningen – specielt af hensyn til 

fødevarevirksomhederne. 

 

18.2.1 Hvad skal mærkes? 

I det sidste afsnit på side 1 er der et eksempel vedr. sulfit. Vi mener, at det vil være god vejledning, 

hvis man skriver lidt om grænseværdien for svovldioxid og sulfit, bl.a. fordi det er det eneste stof, 

hvor der er en grænseværdi. 

 

Afsnittet om mikroorganismer p. 2, omhandler sådanne, som har vokset på substarter med et 

allergent indhold. Så vidt vi har erfaret, er det vanskeligt for virksomhederne at undgå at mærke 

med et allergent indhold i de tilfælde hvor producenten af f.eks. mælkesyrekulturer oplyser at der er 

allergener i kulturer, selv om mikroorganismerne ikke ”hidrører” fra substratet. Evt. kunne man her 

uddybe emnet og skele lidt til det, som står i afsnit 18.4.3. Producenternes risikovurdering af 

råvarer.  

 

18.2.2 Hvordan skal mærkningen udformes 

På side 3 nederst og side 4 øverst står der at ”denne substitutionsmulighed ikke gælder for 

allergene ingredienser”. Vi kan ikke umiddelbart se, hvor hjemlen til denne fortolkning står, og står 

derfor uforstående over for forbuddet. 

 

18.2.3.2 Allergener angives i varebetegnelsen 

1. afsnit kan misforstås. I teksten er reglen om, at det ikke er nødvendigt at angive ingrediensen 

særskilt hvis varebetegnelsen for fødevaren klart henviser til den allergene ingrediens, koblet 

sammen med reglen om at ingredienslisten kan udelades for en række fødevarer. 

Der bør blot stå, at når varebetegnelsen for fødevaren klart henviser til den allergene ingrediens, er 

det ikke nødvendigt at angive ingrediensen særskilt. 

 

Eksemplet: allergener angivet i varebetegnelsen kan misforstås fordi man umiddelbart kan tro, at 

dette kun gælder for pakninger med et flademål under 10 cm². Måske bør der stå, at der ikke 

kræves ingrediensliste til pakninger med et flademål under 10 cm². 
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18.2.3.3 Mejeriprodukter 

Umiddelbart vil det fremme forståelsen hvis de to første linjer slettes. 

Det er god vejledning, at det i teksten (linje 3-5) tydeligt fremgår, at varebetegnelserne ost, smør og 

fløde klart henviser til at produkterne indeholder mælk. Men teksten kobles til de fødevarer, hvor 

angivelse af ingredienslisten kan udelades. Dette kan misforstås. F.eks. skal smør tilsat krydderier 

ingrediensmærkes (fordi der er tilsat et krydderi), men det er ikke nødvendigt at angive og 

fremhæve mælk i ingredienslisten.  

 

Afsnit 18.4 Mærkning med ”kan indeholde spor af” 

18.4.1 Generelt 

Bl.a. i 2. afsnit er mærkningen ”kan indeholde spor af” benævnt som en frivillig mærkning. Vi er – 

på den ene side - i tvivl om hvorvidt angivelsen ”kan indeholde spor af” i praksis er frivillig, hvis der 

er tale om peanuts. Men – på den anden side - virker det logisk at skelne mellem obligatoriske og 

frivillig mærkning.  

 

I 4. afsnit bør der indsættes ordet ”kan” to stede: ”kan indeholde spor af nødder” og ”kan indeholde 

spor af hasselnødder”. 
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