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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betegnelse m.v. af 

færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler, hvori ærter udgør en 

hovedbestanddel 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 28. august 2014 om ovenstående, Deres j. nr.: 

2014-29-30-00018, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Vi har generelt været glade for Fødevarestyrelsens indsats for at ophæve en række regler på 

fødevareområdet, som sætter begrænsninger for virksomhedernes muligheder for at skabe vækst. 

 

I forbindelse med drøftelserne om de konkrete regler har vi tidligere oplyst, at vi ikke ønsker 

kvalitetsstandarderne for en række mejeriprodukter samt for netop klassificeringen af 

færdigpakkede ærter ophævet. Dét synspunkt fastholder vi. 

 

Vores argumenter for at opretholde reglerne om klassificering af færdigpakkede ærter har især 

drejet sig om kvalitet og om risiko for vildledning af forbrugerne. De argumenter fastholder vi også.  

 

Hvad værre er, vil ophævelse af bekendtgørelsen have alvorlige negative konsekvenser for dansk 

ærteproduktions konkurrence på det danske marked, for danske arbejdspladser og for udviklingen i 

lokalområdet.  

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at en ophævelse betyder, at virksomhederne spares for 

omkostninger svarende til ca. 2 mio. kr. årligt. Heroverfor står, at der alene for en producent er tale 

om en produktion med en omsætning på mindst 400 mio. kr. - heraf udgør omsætningen af danske 

ærter 80 mio. kr. hvoraf 20 mio. kr. er til eksport. 

 

Vi skal derfor stærkt opfordre til, at bekendtgørelsen om bekendtgørelse om betegnelse m.v. af 

færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler, hvori ærter udgør en hovedbestanddel, 

opretholdes. 
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L&F vedlægger brev af 16. fra Ardo A/S om sagen til styrelsens umiddelbare orientering. Brevet 

indeholder yderligere oplysninger om betydningen af reglerne og en uddybning af de økonomiske 

udfordringer, som kun understreger behovet for, at styrelsen omgør beslutningen om at ophæve 

bekendtgørelsen. 

  

 

 

Med venlig hilsen 
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