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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse inden for 

fødevarelovgivningen 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 21. januar 2016 om ovenstående, Deres j. nr.: 

2015-28-31-00178/CAESO, skal Landbrug & Fødevarer oplyse følgende: 

 

Forhåndsgodkendelse har været drøftet i en årrække og med forskellige temaer; med 

bekendtgørelsesudkastet har man nu valgt en model med et bredt anvendelsesområde.  

 

På et møde i Styrelsen forud for høringsrunden drøftedes især mulighederne ved indførelse af en 

forhåndsgodkendelsesordning på andre områder end det indretningsmæssige. Drøftelserne gav 

imidlertid fuld opbakning bordet rundt til at iværksætte en ordning netop rettet mod de 

indretningsmæssige forhold, hvorimod der på øvrige områder bestemt ikke var enighed om 

mulighederne ved en bred ordning. På den baggrund kan det umiddelbart synes fornuftigt at 

iværksætte et kommende pilotprojekt med et mere snævert anvendelsesområde. 

 

Herudover har vi behov for, at der kan gives mulighed for forhåndsgodkendelse om metodeæg. Det 

har tidligere været sådan, at et kontrolbesøg på besætningsniveau har sikret, at kravene til 

metodeæg er opfyldt, inden der sættes høner ind og leveres æg til ægpakkerierne. Et sådant 

forudgående kontrolbesøg foretages ikke mere, da kontrollen er blevet omlagt. Branchen og ikke 

mindst ægpakkerierne finder forholdet uhensigtsmæssigt, da ægpakkerierne pålægges et meget 

stort ansvar for at sikre, at indvejede æg fra nye metodeægsproducenter lever op til kravene i 

handelsnormerne, uden der foreligger en myndighedskontrol. Vi skal derfor meget stærkt opfordre 

til, at forhåndsgodkendelsesordningen kommer til at omfatte krav til metodeæg.  

 

Der er blandt L&Fs medlemmer rejst en betydelig skepsis om ordningens værdi på 

mærkningsområdet inkl. anprisninger.  En forhåndsgodkendelsesordning på mærkning vil kunne 

fordyre og forsinke markedsføringen af produkter i nye emballager og have store praktiske og 

økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Det er ikke acceptabelt, at indførelse af en 

forhåndsgodkendelsesordning stik mod sin intention reelt medfører, at producenterne pålægges 

øgede administrative og økonomiske byrder.   

 

Vi har således bestemt ikke behov for, at styrelsen etablerer en frivillig ordning om mærkning, som 

reelt omsættes til yderligere krav, der kan pålægges producenterne.  

 

Vi foreslår på den baggrund, at mærkningsområdet inkl. anprisninger, tages ud af 

bekendtgørelsesudkastet.  

 

Vi har på tilsvarende måde væsentlige indvendinger imod en forhåndsgodkendelsesordning på 

fødevarekontaktmaterialer (FKM). FKM skal således opfylde lovgivningen, uagtet om det er frivilligt 



Side 2 af 2 

 

  

godkendt eller ikke. Det betyder, at der ikke vil være en større sikkerhed forbundet med godkendt 

FKM end ikke-godkendt FKM. Frivilligt godkendt FKM kan derimod medvirke til at skabe forvirring 

hos forbrugeren, der ikke vil have mulighed for at forstå forskellen på en godkendt FKM og en ikke-

godkendt, eller som kan tro, at en godkendt FKM er mere sikker end en ikke-godkendt. 

 

Desuden bortfalder godkendelsen, hvis enten produkterne (FKM) ændres eller justeres (f.eks. sam-

mensætningsmæssigt eller pga. skift af råvareleverandør). Justeringer kan ikke nødvendigvis 

forudses af fødevareproducenterne, og godkendelsen kan derfor i princippet bortfalde dagen efter, 

at den er givet. Dette vil medvirke til øgede omkostninger for virksomhederne.  

 

Vi opfordrer på den baggrund til, at FKM tages ud af bekendtgørelsesudkastet. 

 

Det er særdeles vigtigt, at en indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning følges op med en 

evaluering af, hvorvidt producenterne pålægges evt. yderligere økonomiske og administrative 

byrder.  

 

Opbakningen til ordningen står og falder således med, at producenterne oplever, at ordningen giver 

en reel lettelse i dagligdagen, herunder i forhold til administration og kontrol. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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