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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 3. februar 2015 om ovenstående, Deres j. nr.: 

2014- 27-33-00038/MAOLA, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Vi er meget enige i formålene omkring Nøglehullet. Vi støtter et Nøglehulsmærke, som fremadrettet 

både giver bred og relevant forbrugerinformation om det sundere valg inden for en kategori af 

fødevarer og virksomhederne realistiske muligheder for at produktudvikle sundere alternativer. 

 

Vi havde således meget gerne set, at disse to hovedformål for Nøglehulsmærket havde fået et 

langt stærkere aftryk med de nye Nøglehulskriterier, og vi beklager fortsat, at dette desværre ikke 

er tilfældet. Vi henviser i den forbindelse til vores høringssvar fra den 28. marts 2014. 

 

Nøglehullets kriterier virker reelt som et centralt element for virksomhedernes udviklingsprojekter, 

og derfor ville det have været fint, om man havde turdet åbne for flere kategorier af produkter og 

med realistiske kriterier for over tid at komme i mål med nye produkter. 

  

Desværre ser det ud til, at der med vejledningen lukkes yderligere for mulighederne for at få en 

relevant vejlednings/oplysningsindsats rettet mod basiskosten bredt ud - og til mange. 

 

Der følger således med vejledningen en meget specifik angivelse af hvilke produkter, der udelukkes 

fra kategorierne, selvom de måtte opfylde kriterierne for den pågældende kategori. Dette er et 

generelt forhold for hele vejledningen, og der gives et konkret eksempel i det efterfølgende 

(kategori 32/33) 

 

Der har generelt i revisionen været langt stor vægt på, at aktørerne følges ad i samme takt, og 

dette kunne fint have afspejlet sig i én fælles vejledning, som understøtter en ensartet 

gennemførelse i de enkelte lande. Vi har i stedet fået i hvert fald tre forskellige vejledninger, hvilket 

vi beklager. 

 

Vi synes derfor også, at det er særdeles ærgerligt, at myndighederne for visse kategorier har valgt 

at operere med forskellige overgangsordninger i forhold til, hvornår produkterne skal leve op til de 

nye kriterier. Med baggrund i et fælles nordisk indspil fra erhvervet til kriterierne i de pågældende 

produktkategorier giver det efter vores opfattelse slet ingen mening at operere med en forskellighed 

i overgangsperioderne. Vi skal derfor opfordre til, at den gunstigste overgangsordning (den 

svenske) lægges til grund også i den danske (og norske og islandske) implementering af de nye 

kriterier. 

 

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

fortsat uafklaret. Der henvises alene til EU-Kommissionens vejledning fra december 2012 om 
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overholdelse af EU-lovgivningen med hensyn til fastsættelse af tolerancer for næringsstofværdier 

angivet på etiketter, hvori der er fastsat tolerancegrænser inkl. måleusikkerhed i henhold til 

anprisningsforordningen. Der er behov for, at der i forbindelse med kontrollen af Nøglehullet aktivt 

og konkret tages hensyn til den lange række af forhold, som er beskrevet i EU-Kommissionens 

vejledning, herunder ikke mindst forhold omkring naturlig høj variation af næringsstoffet samt lav 

produkthomogenitet mv.  

 

Nedenfor følger mere specifikke bemærkninger og spørgsmål til vejledningens forskellige afsnit og 

de enkelte produktkategorier, som vi meget gerne vil drøfte videre med Fødevarestyrelsen. 

 

Afsnit 7.3. 

I forlængelse af toleranceproblematikken, jf. ovenfor, er det ærgerligt, at man har valgt at bruge 

”salt i ost” som eksemplet i forhold til tolerance på måleusikkerhed. Det er således ikke muligt at 

have salt lejret ens i hele produktet, hvorfor det er vigtigt at inddrage producenternes 

produktionsdata over en konkret produktionsperiode, som det også fremgår af EU-Kommissionens 

vejledning.  

Vi foreslår, at styrelsen vælger et andet eksempel. 

 

Fødevarekategori 13A: 

Ud fra anvendelsen af skyr indgår skyr i fødevarekategori 13.a). ”Syrnede mælkeprodukter, som 

ikke er beregnet til at drikke, med tilsat smag.” Dette giver god mening. Vi skal dog gøre 

opmærksom på, at teknisk set, kan skyr både være konsummælksprodukt og frisk ost.  

 

Vi foreslår, at der på side 23 øverst blot står ”skyr med tilsat smag” Parentesen: ”(produceret ved 

hjælp af mælkesyrebakterier)” kan således slettes. 

 

Fødevarekategori 14a – 15a: 

Udtrykket ”Lettere produkter end” på side 23 bør ændres til en anden ordlyd. Vi foreslår “magre 

varianter af produkter med sammen anvendelse som ……” 

 

Fødevaregruppe 16: 

Ordet ”Mager” bør slettes således at der står ”Fetaost”. (Kriterierne for anvendelsen af 

Nøglehulsmærket angiver således det maksimale fedt indhold.) 

 

Fødevarekategori 18: 

Formuleringen: ”En sådan ost har begrænset holdbarhed” bør slettes. Frisk ost er i henhold til 

mælkeproduktbekendtgørelsen en umodnet blød ost. Holdbarheden er ikke begrænset for alle 

ostetyper, der er omfattet af denne kategori.  

 

Fødevarekategori 24: 

Vi vil gerne, at det i vejledningen nævnes, hvor produkter som ”skinkesalat baseret på skyr eller 

andre fedtfattige mælkeprodukter i stedet for mayonnaise” kan indgå. I princippet passer 

beskrivelsen af fødevaregruppe 24 og 24 c) på et sådant produkt, men produkttypen nævnes ikke i 

vejledningsteksten. Vi foreslår at magre udgaver af pålægssalater indgår i teksten f.eks. under 

gruppe 24.c eller evt. en anden relevant gruppe. 

 

Fødevarekategori 24 b:  

Kategorien defineres som ”rå eller spiseklare produkter hovedsageligt fremstillet af hakket kød.” 

Dette skal rettes til ”hakket eller på anden måde findelt kød”, således at produkter fremstillet af 

maskinsepareret kød tillige kan få et nøglehulsmærke. 
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Kød forudsættes med henvisningen til definitionen af kød, at være både kød, lever og blod. Dette er 

således vigtigt i forhold til, at kødkravet til leverpostej er sat til mindst 35 pct. kød. 

 

Der er fastsat krav til, at ”andelen af det hakkede kød udgør over 50 pct. i forhold til den samlede 

kødmængde”. Vi savner en forklaring på kravet, som i udgangspunktet ikke synes at have basis i 

ernæringsforhold.  

 

Fødevarekategori 24 c. 

Der er nævnt eksempler på produkter under kategori 24 c) spiseklare eller røgede produkter, hvor 

hovedingrediensen er hele kødstykker eller udskåret kød, som ikke omfatter 24 b). 

Under ”Pålæg af hele kødstykker...” vil vi gerne have tilføjet rullepølse. Det kan således oplyses, at 

”Den Grønne Slagter” rullepølse er lavet af svinefilet.  

 

Kravet til gruppe 24.c er, at der skal være mindst 50 pct. kød i produktet, samt at produktet skal 

overholde følgende kriterier: Fedt højst 10g/100g, sukkerarter højst 3g/100g, salt højst 2,0 g/100g 

(for pålægsprodukter dog 2,5 g/100g). Vi ønsker, som nævnt ovenfor, at drøfte mulighederne for at 

salater med kød er med i gruppe 24.c., (eller eller en anden relevant gruppe.) 

 

Fødevarekategori 26: 

Der er angivet, at der skal være mindst 28 gram grøntsager (undtaget kartoffel) – men da gruppen 

er defineret som “hovedmåltid med protein, kulhydrat samt grøntsager”, tæller kartoffel så 

udelukkende som kulhydratkilde? 

 

Fødevarekategori 29 og 30: 

Det fremgår af teksten, at ”Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til 

fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe.” Der kan evt. indsættes en yderligere 

forklaring som tydeliggør, at hvedemel i en kødbolle i en suppe/færdigret ikke skal opfylde kravet 

om fuldkorn. 

 

Der vurderes forskelligt mellem grøntsager i almindelighed og kartofler. En suppe med 50 pct. 

kartoffelsuppe vil aldrig kunne få nøglehul. Men er det vildledende at lave kartoffelsuppe med 49 

pct. kartoffel, 25 pct.porre, 26 pct.selleri – og kalde det kartoffelsuppe? Men man må ikke tilsætte 

mere kartoffel – da man så går over kravet om mindre end 50 pct.kartoffel – men til gengæld kan 

produktet indeholde fløde, da der ikke er et øvre krav om fedt mængden, så længe suppen blot 

overholder kravet om “højst 33 pct. af energien fra fedt ”.  

 

Fødevarekategori 32 og 33: 

Det fremgår af fødevaregruppe 32-33, dressinger og saucer, at gruppen omfatter dressinger lavet 

af olie og eddike. Produkterne kan være tilsat smag. Krydderurter og andre ingredienser (fx. salt, 

peber, hvidløg, sennep, osv.) som tilsættes for at give smag er tilladt. Krav til mættede fedtsyrer er 

højst 20 pct. af fedtindholdet, sukkerarter højst 5 g/100 g og salt højst 0,8 g/100 g. 

 

Hvis man således kan lave en oliedressing, hvor man opfylder de angivne kriterier, forstår vi ikke, 

hvorfor eksempelsvis yoghurt ikke må være en del af en olie og eddike dressing (gruppe 32).  

I gruppe 33 er mælk tilladt, så længe at den endelig sovs overholder de fastsatte kriterier. Dette bør 

også gælde for gruppe 32. 
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Kapitel 10: 

Det fremgår, at Fødevarestyrelsen kan udtage prøver til analyse i stedet for eller i tillæg til 

dokumentkontrollen. Vi ser gerne, at kontrollen i alle tilfælde baseres på dokumentkontrol, således 

at man ikke til en start kan vælge at udtage analyser. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for evt. uddybning af vore synspunkter og vi drøfter, som tidligere 

nævnt, meget gerne vores høringssvar og forslag med styrelsen. 

 

Med venlig hilsen 
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